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2019-04-03 
 

Instans 

Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 8 april 2019 kl. 
14:00 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Göran Björklund 
Kommunsekreterare 

 

Efter sammanträdet kommer Sven-Martin Åkesson, vd och management-
konsult på åkessonkonsult.se, dela med sig av sin kunskap om tillitsbaserad 
styrning till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 
 
Tid: 8 april 2019 kl 16-18  
 
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal 
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Kc                 Kommunchefen 
S                    Sekretariatet 
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 



Borås Stad 
Datum 

2019-04-03 
 Sida 

3(4) 
 

 

 

 Ärende  

1.  Val av justerare 
   

 

2.  Anmälningsärende 2019-04-08 
Dnr 2019-00286 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.  Delegationsbeslut 2019-04-08 
Dnr 2019-00287 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4. KC1 Redovisning av inneliggande initiativärenden 2019 
Dnr 2019-00289 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

5. S1 Kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås 
Dnr 2019-00276 1.1.1.4 Programområde 1 

(Bil) 

6. PF1 Initiativärende: Nolltolerans mot rasism. 
Dnr 2018-00751 2.3.4.0 Programområde 1 

(Bil) 

7. PF2 Initiativärende: Utbildning i första hjälpen till mental hälsa - en 
del av Borås Stads kommunövergripande utbildningsprogram.  
Dnr 2018-00869 2.3.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

8. PF3 Personalekonomisk redovisning 2018 
Dnr 2019-00300 2.3.1.0 Programområde 1 

(Bil) 

9. KU1 Redovisning av godkända LOV-företag  
Dnr 2018-00873 3.7.2.0 Programområde 2 

(Bil) 

10. KU2 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut kvartal 4 år 2018 
Dnr 2018-00342 3.7.2.25 Programområde 2 

(Bil) 

11. E1 Svar på motion av Pirita Isegran (M). Ta fram ett lokalt 
trafikhinder 
Dnr 2015-00612 512 Programområde 3 

(Bil) 

12. E2 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt 
Wahlgren (L): "Samarbeta med konstnärer för estetisk kvalitet" 
Dnr 2017-00385 866 Programområde 3 

(Bil) 

13. E3 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Året om på 
Almenäs 
Dnr 2014-00292 299 Programområde 5 

(Bil) 

14. E4 Svar på motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis Mouschopanis 
(M) och Falco Güldenpfennig (KD): Ett gemensamt 
bostadsbolag med bättre möjligheter 
Dnr 2018-00889 1.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 
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 Ärende  

15. E5 Svar på motion av Anna Svalander (L) om jämställd idrott 
Dnr 2017-00797 805 Programområde 4 

(Bil) 

16. E6 Svar på motion av Marie Fridén (M) Tillgänglig fritid 
Dnr 2017-00824 824 Programområde 4 

(Bil) 

17. E7 Nybyggnation Rydboholm 1:467 
Dnr 2019-00232 1.3.1.0 Programområde 4 

(Bil) 

18. E8 Svar på motion av Anders Österberg (S): Mindre partiklar och 
fler levande människor - det är rätt bra 
Dnr 2017-00542 420 Programområde 5 

(Bil) 

19. E9 Årsredovisning 2018 (kommunens förvaltningar)  
Dnr 2019-00039 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

20. E10 Ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2018 
Dnr 2019-00345 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

21. E11 Ombud och ersättare till föreningsstämman 
Dnr 2018-00878 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

22. SP1 Yttrande över samråd ny översiktsplan för Göteborg 
Dnr 2019-00101 3.1.1.5 Programområde 4 

(Bil) 

23. SP2 Yttrande över planändring för Kv. Borås Solhem 4. 
Dnr 2018-00472 3.1.1.2 Programområde 4 

(Bil) 

24. CKS1 Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette Carlson 
(M)  - Dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur 
belastningsregistret. 
Dnr 2018-00305 1.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

 
 

 

 



OBS! 

Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns som 
separata listor på webben 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2019 

Redovisning från Stadsledningskansliet av inneliggande initiativärenden t.o.m. 

den 1 mars 2019 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-03-15 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-03-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-03-18 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00289 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Desiree Karlsson 
 

Datum 

20190313 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 

KC1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Desirée Carlsson 
Handläggare 
033 357030 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00289 1.1.2.25 

  

 

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs till handlingarna        

Ärendet i sin helhet 

Redovisning från Stadsledningskansliet av inneliggande initiativärenden t.o.m. 

den 1 mars 2018 

               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Initiativärenden ej besvarade 2019-03-01   

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Redovisning från Stadskansliet av inneliggande initiativärenden t o m 1 mars  2019 

Inkom 

Diarienummer  Initiativärende Behandling  

2018-00571 3.3.4.0 

2011-02-25 

SP Po 1 

Initiativärenden om avgiftsfri 

kollektivtrafik för ungdomar. Se 

dnr 2011/KS0204 531 

Under beredning. 

Dnr 2018-00859 

3.7.1.0. 

2011-09-19 

E Po3 

Initiativärende av Annette 

Carlson (M), Morgan 

Hjalmarsson (FP), Kerstin 

Hermansson (C) och Sara 

Degerman-Carlsson (KD): 

Våga lära av privata utförare – för 

Borås Stads bästa! Se dnr 2011 

KS0654 734 

Under beredning. 

Dnr 2014/KS0401 023 

2014-04-30 

KU Po 1 

Initiativärende av Annette 

Carlson (M), Kerstin Hermansson 

(C), Morgan Hjalmarsson (FP) 

och Falco Güldenpfennig (KD): 

Utred konsekvenserna av delade 

turer! 

Under beredning.  

Dnr 2015/KS0600 214 

2017-01-30 

SP Po 2 

Initiativärende av Annette 

Carlson (M), Kerstin Hermansson 

(C), Morgan Hjalmarsson (L) och 

Falco Güldenpfennig (KD): 

Detaljplan för Svensgärde: 

Laggarebo 1:1 med flera. 

Under beredning 

2015/KS0600 214 

2018-10-29 

SP Po 4 

Initiativärende av Annette 

Carlson (M) och Niklas 

Arvidsson (KD): Var är ärendet; 

Detaljplan för Svensgärde: 

Laggarebo 1:1 med flera 

Under beredning 

Dnr 2018-00338 

2.8.2.0 

2018-04-23 

E  Po1 

Initiativärende av Annette 

Carlson (M): Ge Centrum för 

Kunskap och Säkerhet (CKS) rätt 

förutsättningar för att fortsätta sitt 

framgångsrika arbete 

Under beredning 

 

Dnr 2018-00339 

2.8.2.0 

2018-04-23 

CKS Po1 

Initiativärende från Annette 

Carlson (M), Mattias Danielsson 

(C), Morgan Hjalmarsson (L) och 

Falco Güldenpfennig (KD): 

Initiativ för ett tryggare Borås 

Under beredning. 

Dnr 2018-00623 

1.2.4.0  

2018-09-03 

E Po 1 

Initiativärende av Annette 

Carlson (M), Kerstin Hermansson 

(C), Morgan Hjalmarsson (L) och 

Falco Güldenpfennig (KD): Vad 

innebär ”familjeveckan” för 

Borås Stad? 

Under beredning 
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Redovisning från Stadskansliet av inneliggande initiativärenden t o m 1 mars  2019 

Inkom 

Diarienummer  Initiativärende Behandling  

Dnr 2018-00737 

3.4.1.1 

2018-10-15 

N Po 1 

Initiativärende av Annette 

Carlson (M), Marie Fridén (M), 

Oliver Öberg (M) och Hasse 

Ikävalko (M): Borås Stads 

gymnasieelever måste även 

fortsättningsvis ha möjligheten att 

få kunskapen om att starta och 

driva ett eget företag 

Under beredning 

Dnr 2018-00751 

2.3.4.0 

2018-10-29 

PF Po 1 

Initiativärende av Ida Legnemark 

(V) och Stefan Lindborg (V): 

Nolltolerans mot rasism. 

Under politisk beredning 

Dnr 2018-00752 

3.4.1.0 

2018-10-29 

N Po 1 

Initiativärende av Niklas 

Arvidsson (KD) och Annette 

Carlson (M): Öka förståelsen om 

företagandet. 

Under beredning 

Dnr 2018-00869 

2.3.2.0 

2018-12-03 

PF Po 1 

Initiativärende Ida Legnemark 

(V) och Stefan Lindborg (V): 

Utbildning i första hjälpen till 

mental hälsa – en del av Borås 

Stads kommunövergripande 

utbildningsprogram  

Under politisk beredning 

Dnr 2018-00870 

1.1.2.1 

2018-12-03 

KC Po 1 

Initiativärende av Andreas Exner 

(SD) och Kristian Silbvers (SD): 

Kostnader för film och projekt 

Under beredning 

Dnr 2018-00904 

3.1.1.0 

2018-12-17 

SP Po 4 

Initiativärende från Annette 

Carlson (M) och Niklas 

Arvidsson (KD) - Fastställ 

stationsläget i Borås 

Under beredning 

Dnr 2019-00107 

3.1.2.4 

2019-01-21 

M Po4 

Initiativärende av Annette 

Carlson (M) och Niklas 

Arvidsson (KD) Att rädda världen 

är en bisak 

Avses behandlas på KS 25/3 2019 

Dnr 2019-00139 

2.3.5.25 

2019-02-04 

PF Po1 

Initiativärende från Ida 

Legnemark (V) och Stefan 

Lindborg (V): Redovisa arbetet 

för en frisk organisation 

Till Kommunstyrelsen under första 

tertialet. 

Dnr 2019-00209 

1.2.4.0  

2019-02-18 

E Po 3 

Initiativärende av Ida Legnermark 

(V) och Stefan Lindborg (V)  

Sommarlovskort 2019 

Under beredning 

Dnr 2019-00210  

1.1.2.0 

2019-02-18 

KC Po 1 

Initiativärende från Annette 

Carlson (M) och Niklas 

Arvidsson (KD): Utredning 

angående Borås Stads bolag 

Under beredning 
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Redovisning från Stadskansliet av inneliggande initiativärenden t o m 1 mars  2019 

Inkom 

Diarienummer  Initiativärende Behandling  

Dnr 2019-00211 

3.2.2.0 

2019-02-18 

CKS Po 1 

Initiativärende av Niklas 

Arvidsson (KD) och Annette 

Carlson (M): Stärk arbetet mot 

djurrättsextremisterna 

Klar 

Dnr 2019-00212 

3.4.1.0 

2019-02-18 

N Po 1 

Initiativärende av Annette 

Carlson (M) och Niklas 

Arvidsson (KD): Initiativ för en 

förbättrad uppföljning av 

kommunens näringslivsklimat 

Under beredning 

Dnr 2019-00213 

2.9.1.1 

2019-02-18 

K Po 1 

Initiativärende av Ida Legnemark 

(V) och Stefan Lindborg (V) 

Marknadsföringssamarbete med 

Borås AIK. 

Under beredning 

Dnr 2019-00237 

1.1.2.0 

2019-02-21 

KC Po 1 

Initiativärende från Andreas 

Exner (SD) och Kristian Silbvers 

(SD) Klargör händelserna i 

BEMAB för Borås! 

Under beredning 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunalt partistöd 2019 till Miljöpartiet de Gröna i Borås kan utbetalas. 

 

 

 

 

Datum 

2019-03-12 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-03-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-03-22 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00276 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2019-03-08 Göran Björklund   

  Avdelningschef 

 

S1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00276 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2019 till Miljöpartiet de Gröna i Borås kan utbetalas.            

Ärendet i sin helhet 

Miljöpartiet de Gröna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 

2018 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.                     

Beslutsunderlag 

1. 1. Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna Borås 

   

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Göran Björklund 

Avdelningschef 

 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Initiativärende: Nolltolerans mot rasism. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Beslut 

- Om tillämpningen av nolltolerans emot rasism innebär att Borås Stad 

alltid ska polisanmäla avslås initiativärendet i detta avseende.  

- Borås Stad tillför en fråga i medarbetarenkäten om medarbetare utsätts 

för kränkningar från dem de möter i sin yrkesutövning.  

- Borås Stad tydligt uttalar vilket stöd medarbetare som utsatts för rasism 

på jobbet kan få anses besvarad. 

 

 

 

Datum 

2019-03-15 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-03-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-03-18 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00751 2.3.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2019-03-14 Per Olsson  

  Avdelningschef 

 

PF1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00751 2.3.4.0 

  

 

Initiativärende: Nolltolerans mot rasism. 

Kommunstyrelsens beslut 

- Om tillämpningen av nolltolerans emot rasism innebär att Borås Stad 

alltid ska polisanmäla avslås initiativärendet i detta avseende.  

- Borås Stad tillför en fråga i medarbetarenkäten om medarbetare utsätts 

för kränkningar från dem de möter i sin yrkesutövning.  

- Borås Stad tydligt uttalar vilket stöd medarbetare som utsatts för rasism 

på jobbet kan få anses besvarad. 

        

Sammanfattning 

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) har till Kommunstyrelsen den 

2018-10-29 lämnat in ett initiativärende om nolltolerans emot rasism. 

Initiativtagarna vill att: 

- Borås Stad tillämpar nolltolerans mot rasism mot anställda i kommunen 

och de kommunala bolagen. 

- Borås Stad tillför en fråga om kränkningar från dem våra medarbetare 

möter i sin yrkesutövning. 

- Borås Stad tydligt uttalar vilket stöd medarbetare som utsatts för rasism 

på jobbet kan få.  

Borås stad har ingen acceptans (nolltolerans) för kränkande särbehandling, men 

att polisanmäla alla former av rasism bedöms inte vara rätt metod.  Det finns 

framkomligare vägar som att i första hand inleda en dialog om personen ifråga 

är medveten om sina handlingar.  

Att tillföra en fråga om kränkningar från dem våra medarbetare möter i sin 

yrkesutövning är något som kommer att läggas till i medarbetarenkäten för 

2019. En sådan fråga skulle vara ett sätt att ta få reda på hur vanligt 

förekommande det är. Om det visar sig att någon speciell verksamhet eller 

enhet har en hög grad av kränkande särbehandling skulle åtgärder kunna sättas 

in för att förbättra arbetsmiljön. 

Borås Stad arbetar aktivt med förebyggande åtgärder däribland rutinerna för 

kränkande särbehandling som tas upp på arbetsplatsträffarna och i 

introduktionen för nyanställda. Är det så att en medarbetare blivit utsatt för 
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någon form av kränkande särbehandling på sitt arbete så finns det stöd att få 

om det så önskas.    

 

Ärendet i sin helhet 

Nolltolerans mot rasism 

Initiativtagarna vill att Borås Stad tillämpar nolltolerans mot rasism mot 

anställda i kommunen och de kommunala bolagen. Detta genom att tillämpa en 

liknande policy som vissa apotek har där man polisanmäler när medarbetare 

blivit utsatta för rasism på arbetet.  

När det gäller hur vi ska behandla varandra på arbetsplatsen har 

Kommunfullmäktig i arbetsmiljöpolicyn fastslagit att kränkande särbehandling och 

diskriminering inte accepteras. Utifrån detta och Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

organisatorisk och social arbetsmiljö har rutiner tagits fram i den centrala 

samverkansgruppen om hur Borås Stad ska förebygga och hantera kränkande 

särbehandling. De rutiner som gäller är att om medarbetaren blivit utsatt för 

kränkande särbehandling anmäls detta till närmaste chef. Om chefen skulle vara 

den som är den som kränker så kan medarbetaren anmäla detta till chefens 

närmaste chef osv.  Den som tagit emot anmälan ska sedan se till att den utsatta 

medarbetaren genast får professionell hjälp om personen ifråga önskar det. 

Därefter ska en utredning göras av en opartisk utredare för att klargöra 

händelseförloppet. Utredningen ligger sedan till grund för bedömningen om en 

kränkande särbehandling ägt rum. Beroende på kränkningen kan arbetsgivaren 

ge medarbeten en varning eller ytterst avskeda medarbetaren, d.v.s. vidta 

arbetsrättsliga åtgärder. Borås Stad har i dessa rutiner fastslagit att hanteringen 

av kränkande särbehandling sker arbetsrättsligt. En polisanmälan skulle 

förhindra arbetsgivaren att vidta en disciplinär åtgärd i form av en varning enligt 

det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. 

 

När det gäller personer i våra verksamheter arbetar både Vård-och 

äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen utifrån Borås Stads 

hållning att kränkande särbehandling inte accepteras i någon av stadens 

verksamheter både när det gäller medarbetare, anhöriga och brukare/kunder. 

Om en medarbetare blir utsatt för rasism av någon brukare/kund eller anhörig 

får medarbetaren stöd och hjälp av sin närmaste chef. En chef tar också 

samtalet med den anhörige eller brukaren/kunden att beteendet inte är 

acceptabelt i Borås Stad med hänvisning till vad som gäller för kränkande 

särbehandling. Detta gäller för de omständigheter där brukaren/kunden förstår 

att det var kränkande i annat fall blir det en hanteringsfråga för verksamheten.  

I SAM-hjulet finns bland annat en punkt om kränkande särbehandling som tas 

upp på arbetsplatsträffar. Där informeras det om att inte är acceptabelt och hur 

man ska gå tillväga om det ändå inträffar.   

Det är viktigt att poängtera att kränkande särbehandling inte accepteras men 

också att medborgare har rättigheter till exempelvis skola och vård och att i 
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rollen som medarbetare ingår att möta människor med många olika behov som 

till exempel demenssjukdom. Det är alltid viktigt ifrån Borås Stads sida att vara 

tydlig och förmedla till allmänheten att det inte går att välja bort personal 

beroende på vilken bakgrund personalen har.  

De rutiner för när det är aktuellt att polisanmäla i Borås Stad handlar om våld 

mot en anställd och allvarliga hot. Detta gäller även allvarliga hot som riktar sig 

till en verksamhet eller emot en representant för verksamheten. Rutinerna för 

detta kan givetvis variera mellan verksamheterna beroende på vilken sorts 

verksamhet det är. 

Medarbetarenkäten 

Borås Stad har sedan tidigare haft en fråga om Vem/vilka har utsatt dig för 

kränkande handlingar eller sexuella trakasserier, där medarbetaren kunde fylla i 

brukare/kund/klient som svar. Denna fråga togs bort till medarbetarenkäten 

2013. Att tillföra en likande fråga till medarbetarenkäten är något som vi kan 

göra till medarbetarenkäten som kommer att genomföras under 2019.  

Vilket stöd kan medarbetarna få? 

Borås Stad arbetar aktivt med förebyggande åtgärder däribland rutinerna för 

kränkande särbehandling som tas upp på arbetsplatsträffarna och i 

introduktionen för nyanställda. Är det så att en medarbetare blivit utsatt för 

någon form av kränkande särbehandling på sitt arbete så finns det stöd att få 

om det så önskas.  

Medarbetare som i sin yrkesutövning har blivit utsatt för rasism och beslutat sig 

för att polisanmäla detta har arbetsgivarens stöd för sitt beslut. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) 

   

Samverkan 

CSG arbetsgrupp 2019-03-14 

Beslutet expedieras till 

1. Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Per Olsson 

Avdelningschef 



Borås Stad 
  Sida 

4(4) 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-29 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 463 Dnr KS 2018-00751 2.3.4.0 

Initiativärende: Nolltolerans mot rasism 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning.     

Sammanfattning av ärendet 

Ida Legnemark (V) har lämnat ett initiativärende, se bilaga.   

Förslag och yrkanden 

Ida Legnemark (V) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad 
tillämpar nolltolerans mot rasism mot anställda i kommunen och de kom-
munala bolagen, Borås Stad tillför en fråga om kränkningar från dem våra 
medarbetare möter i sin yrkesutövning, Borås Stad tydligt uttalar vilket stöd 
medarbetare som utsatts för rasism på jobbet kan få.     

 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen 
beslutar: Ärendet remitteras till Stadsledningskansliet för beredning. 

 

Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Ulf Olssons (S) förslag. 

 



Initiativärende till Kommunstyrelsen 2018‐10‐29 

Nolltolerans mot rasism  

Den senaste tiden har rasism på arbetsplatser runtom i Sverige uppmärksammats. Bland annat har 

Sveriges television berättat om hur anställda på apotek utsätts för rasistiska och islamofoba påhopp 

av kunder. Borås Stad är kommunens största arbetsgivare och många av våra medarbetare har yrken 

där de dagligen möter och erbjuder service till kommuninvånarna. I vilken utsträckning utsätts våra 

medarbetare för rasism i sin yrkesutövning och vilket stöd kan de förvänta sig från arbetsgivaren om 

de blir utsatta? 

 

Vänsterpartiet ser med oro på en tilltagande normalisering av rasism i det svenska samhället. 

Tidigare i somras har Diskrimineringsombudsmannen uppmärksammat att kommuner gett möjlighet 

till brukare i hemtjänsten att välja bort personal med utländsk härkomst, 

Diskrimineringsombudsmannen har slagit fast att det är diskriminerande. Enligt Sveriges televisions 

granskning förekommer det att kunder på apotek kräver att slippa få hjälp av personal med annan 

etnisk bakgrund än svensk, några apotek har därefter beslutat att agera mot rasism vilket innebär att 

de polisanmäler när medarbetare utsätts för rasism av kunder. Vänsterpartiet anser att Borås Stad 

samt de kommunala bolagen ska tillämpa en liknande policy och att polisanmälan alltid ska upprättas 

då medarbetare blir utsatta för rasism på jobbet.  

 

I Borås Stads medarbetarenkät ställs frågor om kränkande särbehandling. Det är en bra början, men 

frågorna syftar främst till att upptäcka kränkningar medarbetare eller medarbetare‐chef emellan, 

inte kränkningar från kommuninvånare. Vänsterpartiet anser att medarbetarenkäten ska 

kompletteras med frågor om utsatthet för kränkningar från dem våra medarbetare möter i sin 

yrkesutövning, för att kartlägga hur stort problemet är för Borås Stads anställda. Borås Stad behöver 

också tydligt uttala vilket stöd medarbetare som utsatts för rasism på jobbet kan få. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att 

‐ Borås Stad tillämpar nolltolerans mot rasism mot anställda i kommunen och de kommunala 

bolagen 

‐ Borås Stad tillför en fråga om kränkningar från dem våra medarbetare möter i sin 

yrkesutövning 

‐ Borås Stad tydligt uttalar vilket stöd medarbetare som utsatts för rasism på jobbet kan få 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Initiativärende: Utbildning i första hjälpen till mental 

hälsa - en del av Borås Stads kommunövergripande 

utbildningsprogram.  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utbildningen i första hjälpen till mental hälsa ska 

ingå i Borås Stads kommunövergripande utbildningsprogram. 

 

 

 

Datum 

2019-03-15 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-03-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-03-18 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00869 2.3.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Björn Linder 
 

Datum 

 2019-03-14   Per Olsson  

  Avdelningschef 

 

PF2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Björn Linder 
Handläggare 
033 357076 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00869 2.3.2.0 

  

 

Initiativärende: Utbildning i första hjälpen till mental 

hälsa - en del av Borås Stads kommunövergripande 

utbildningsprogram.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utbildningen i första hjälpen till mental hälsa ska 

ingå i Borås Stads kommunövergripande utbildningsprogram.        

Sammanfattning  

Vänsterpartiet har till Kommunstyrelsen den 3 december 2018 inkommit med 

ett initiativärende där de föreslår att utbildningen i första hjälpen till mental 

hälsa ska inrymmas i Borås Stads kommunövergripande utbildningsprogram.  

Första hjälpen till psykisk (alternativt mental) hälsa, även benämnt MHFA – 

Mental Health First Aid, handlar om att kunna rädda liv i en livshotande 

situation. Målsättningen med MHFA-utbildningen är att rädda liv genom att 

öka kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.  

Under 2017-2018 har 10 kurser genomförts i regi av Fritids- och 

Folkhälsoförvaltningen. Att låta utbildningen i MHFA inrymmas i Borås Stads 

kommunövergripande skulle inte innebära någon skillnad avseende vilka 

medarbetare som skulle få möjlighet att ta del av utbildningen. Däremot skulle 

utbildningen kunna administreras mer effektivt tillsammans med övriga 

utbildningar i programmet och värdefull tid kunde frigöras från de personer 

som ansvaret på Fritids- och folkhälsoförvaltningen hittills. Möjligen skulle det 

också kunna ses som ett ställningstagande från stadens sida att det är en viktig 

utbildningsinsats. Utbildningen kommer att kunna erbjudas till samma kostnad 

som tidigare (500 kr/person) under förutsättning att de sedan tidigare utbildade 

instruktörerna även fortsättningsvis utgör kursledare.              

Ärendet i sin helhet 

Vänsterpartiet har till Kommunstyrelsen den 3 december 2018 inkommit med 

ett initiativärende där de föreslår att utbildningen i första hjälpen till mental 

hälsa ska inrymmas i Borås Stads kommunövergripande utbildningsprogram. 

Förslaget motiveras med att frågan om psykisk ohälsa måste tas på allvar och 

att kommunens medarbetare kan spela en avgörande roll i att kommuninvånare 

tidigt blir uppmärksammade vid psykisk ohälsa. Det skulle också vara ett 

konkret sätt att både öka kunskapen, minska stigmatiseringen och ge en 

beredskap för att hjälpa kommuninvånare i kris. 
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Om utbildningen 

Första hjälpen till psykisk (alternativt mental) hälsa, även benämnt MHFA – 

Mental Health First Aid, handlar om att kunna rädda liv i en livshotande 

situation. Målsättningen med MHFA-utbildningen är att rädda liv genom att 

öka kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. 

Utbildningen ger en bred kunskap om psykisk ohälsa, tecken och symptom och 

varningssignaler vid olika tillstånd (till exempel ångest, depression, psykos och 

självmordsnära tillstånd), hur man kan ingripa vid kriser och vilken behandling 

som finns. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver 

hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, 

exempelvis självmordsbeteende, innan han eller hon kan få professionell hjälp. 

MHFA-utbildningen omfattar två dagars utbildning med inriktningarna unga, 

vuxna eller äldre. 

Genomförda utbildningar 

Möjligheterna för kommunanställda att utbildas i MHFA har tidigare utretts av 

Kommunstyrelsen (Dnr 2017/KS0186 027) och under 2017-2018 har 10 kurser 

genomförts i regi av Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Sex kurser har haft 

inriktning äldre, tre har haft inriktning yngre och en kurs har haft inriktning 

vuxna. Sammanlagt har drygt 150 anställda i Borås Stad blivit certifierade första 

hjälpare efter att ha genomgått utbildningen. Deltagarna har kommit från flera 

olika förvaltningar och bestått av bland annat undersköterskor, 

aktivitetssamordnare, kuratorer, personal på jobb Borås, personal på 

mötesplatser och personal på Borås etableringscenter. Kurserna har hållits av 

tre medarbetare som Fritids- och folkhälsoförvaltningen utbildade till 

instruktörer under 2016. Utvärderingarna har genomgående varit positiva och 

kursledarna har upplevt att intresset för kurserna har växt under de två åren 

kurserna har hållits. 

Borås Stads kommunövergripande utbildningsprogram 

De utbildningar som administreras av Personal- och förhandlingsavdelningen 

på Stadsledningskansliet och erbjuds till anställda vid samtliga förvaltningar i 

staden kan sägas utgöra Borås Stads kommunövergripande utbildningsprogram. 

De är ett tjugotal utbildningar som i vissa fall genomförs med hjälp av externa 

konsulter och i andra fall av medarbetare på Stadsledningskansliet eller i andra 

förvaltningar. De utbildningar som utgör utbildningsprogrammet idag har 

tillkommit i dialog mellan medarbetare på Personal- och 

förhandlingsavdelningen och verksamheterna i stadens förvaltningar. 

Gemensamt för samtliga utbildningar är att de riktar sig till flera förvaltningar. 

Mer verksamhetsspecifika utbildningsinsatser arrangeras på respektive 

förvaltning.  

 

MHFA i utbildningsprogrammet 

Att låta utbildningen i MHFA inrymmas i Borås Stads kommunövergripande 

skulle inte innebära någon skillnad avseende vilka medarbetare som skulle få 

möjlighet att ta del av utbildningen. Även när den har administrerats av Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen har samtliga intresserade varit välkomna. Däremot 
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skulle utbildningen kunna administreras mer effektivt tillsammans med övriga 

utbildningar i programmet och värdefull tid kunde frigöras från de personer 

som ansvaret på Fritids- och folkhälsoförvaltningen hittills. Möjligen skulle det 

också kunna ses som ett ställningstagande från stadens sida att det är en viktig 

utbildningsinsats. Utbildningen kommer att kunna erbjudas till samma kostnad 

som tidigare (500 kr/person) under förutsättning att de sedan tidigare utbildade 

instruktörerna även fortsättningsvis utgör kursledare. Skulle nya kursledare 

behöva upphandlas eller utbildas kan kostnaden för utbildningen behöva höjas.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende till Kommunstyrelsen, 2018-12-03  

Samverkan 

Ärendet har samverkats i arbetsgrupp i CSG 2019-03-14. 

Beslutet expedieras till 

1. Ida Legnemark, Vänsterpartiet, ida.legnemark@politiker.boras.se 

2. Stefan Lindborg, Vänsterpartiet, stefan.lindborg@politiker.boras.se  

3. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se 

 

 

 

Kommunalråd 

Per Olsson 

Avdelningschef 

 



Initiativärende till Kommunstyrelsen 2018‐12‐03 

Utbildning i första hjälpen till mental hälsa – en del av Borås Stads 
kommunövergripande utbildningsprogram  

Kunskaper om Första hjälpen vid akut kroppsskada och hjärtlungräddning har bidragit till att folk i 

allmänhet vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor, och använder dessa kunskaper för 

att rädda liv. Kunskapsnivån är emellertid låg när det gäller psykiska sjukdomar och bidrar till den 

fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta förekommer. Det 

händer att man undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller undviker att söka 

hjälp för sina egna. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid och från att 

söka rätt sorts hjälp.  

 

Under de senaste två åren har en folkhälsofrämjande utbildningsinsats genomförts för medarbetare i 

några av kommunens förvaltningar. Cirka 150 medarbetare i Borås Stad utbildats i första hjälpen till 

psykisk hälsa, MHFA. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om psykisk ohälsa, minska 

stigmatiseringen och att få kommunens medarbetare att känna sig trygga att prata om psykisk ohälsa 

samt att ha kunskap om vart de kan hänvisa kommuninvånare vidare för ytterligare hjälp och stöd. 

Kursen ger bland annat kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis 

självskadebeteende, självmordsnärhet eller trauma. Bland annat har medarbetare på kommunens 

öppna mötesplatser för seniorer utbildats och säger sig ha haft direkt användning för det de lärt sig 

under utbildningen i sin dagliga yrkesutövning. 

 

Vänsterpartiet menar att frågan om psykisk ohälsa måste tas på allvar och att kommunens 

medarbetare kan spela en avgörande roll i att kommuninvånare tidigt blir uppmärksammade vid 

psykisk ohälsa. Att utbilda medarbetare inom kommunen i första hjälpen till psykisk hälsa är ett 

konkret sätt att både öka kunskapen, minska stigmatiseringen och ge en beredskap för att hjälpa 

kommuninvånare i kris. Denna utbildning bör erbjudas samtliga förvaltningar och Vänsterpartiet 

föreslår därför att första hjälpen till psykisk hälsa ska inrymmas i Borås Stads kommunövergripande 

utbildningsprogram. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att 

‐ Utbildningen första hjälpen till mental hälsa ska ingå i Borås Stads kommunövergripande 

utbildningsprogram 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Personalekonomisk redovisning 2018 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2018. 

 

 

 

 

 
Datum 

2019-03-19 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-03-27 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-03-22 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00300 2.3.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Marianne Andrén 
 

Datum 

2019-03-15 Per Olsson   

  Avdelningschef 

 

PF3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marianne Andrén 
Handläggare 
033 357012 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00300 2.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Personalekonomisk redovisning 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2018.            

Ärendet i sin helhet 

 Den personalekonomiska redovisningen är av stor vikt för Borås Stads 

personalförsörjning och hanterar frågor om personalstruktur, lön, arbetsmiljö, 

hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning. 

 

Borås Stads personalarbete har under 2018 framförallt präglats av de 

kompetensutmaningar som Borås liksom övriga kommuner i Sverige står inför. 

Det råder idag en obalans mellan arbetsgivarens krav och de arbetssökandes 

utbildningsnivå och utbildningsinriktning. En situation som tillsammans med 

den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana 

traditionella arbetssätt. De uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om för 

2018 gäller även för 2019. 

 

Redovisningen beskriver personalarbetet för 2018 och några år bakåt. Det finns 

kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser 

med andra kommuner. Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till 

grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska och 

arbetsmiljöfrämjande insatser för att nå ett hållbart arbetsliv. Den 

personalekonomiska redovisningen är en av flera kunskapskällor för det 

fortsatta arbetet med att trygga personal- och kompetensförsörjningen och 

Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare. 

 

Under 2019 är det fortsatt fokus på hur nämnderna… 

  motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

  motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

  genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

  kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  
förfogande  

 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk 
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inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 

           

   

Beslutsunderlag 

1. Personalekonomisk redovisning 2018 

   

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 

 



Personalekonomisk redovisning |  2016

 1

Borås Stad

Personalekonomisk
redovisning 2018



Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara 
en självklarhet för varje företag och organisation. Ett 
mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga 
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att 
medge delaktighet, 

inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje 
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verk-
samheten och då är personalredovisning, kalkyler och 
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den 
önskade utveckling. Relevant information måste hela 
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlig-
het att hålla sig informerad.

Förtroendet för kommunen som arbetsgivare måste 
alltid vara högt och det kräver ständig utveckling och 
förbättring av det vi är till för att utföra. Erfarenheten 
säger oss att vid de förändringar det innebär reagerar vi 
som människor olika. Några tar snabbt till sig det nya 
medan andra behöver lite längre tid. Kunskap om varför 
förändringen sker och delaktighet i förändringsarbetet 
är avgörande för att det nya skall planteras, slå rot och 
ges möjlighet att blomma.

Arbetet med heltid till alla, att ta bort de delade turerna 
och minska behovet av timanställda rullar på. Enkelt 
uttryck; Det som varit duger inte längre, då når vi inte 
den attraktivitet som arbetsgivare som är nödvändig för 
framtiden.

Självklart är det alltid den verksamhet som bedrivs i 
förskolan, vid äldreboendet eller på biblioteket som 
bestämmer personalbehovet. Det i sin tur innebär en 
inbjudan, inte en motsättning, till en modern personal-
politik. Vi tvingas tänka nytt och se möjligheterna i en 
bra balans mellan arbete och fritid som en av nycklarna 
till en hälsosam tillvaro. 

Tyvärr måste vi konstatera att sjuktalet inte minskat 
utan visat en viss ökning. Vi kommer att fortsätta ar-
betet med att bryta utvecklingen och där så krävs vidta 

ytterligare åtgärder. Det gör vi i nära samarbete med 
personalen och de fackliga organisationerna. Arbetet 
måste vara långsiktigt och tydligt målinriktat med be-
aktande av såväl sociala, fysiska som psykiska faktorer. 

Nyckelord för framtida personalförsörjning är rekrytera, 
behålla och utveckla. En sanning som påtalats många 
gånger är att rekryteringsbehovet för de kommande åren 
är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges 
kommuner. Utbildning, kompetensutveckling och kar-
riärmöjligheter kommer att vara av strategisk betydelse 
för framtida rekrytering. Borås kommer att vara redo.

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!

Den personalekonomiska redovisningen summerar det gångna 
årets personalförsörjning samtidigt som den beskriver kom-
mande mål och ambitioner. Redovisningen är ett viktigt 
dokument då det ger insyn i frågor som rör arbetsmiljö, 
jämställdhet och kompetensutveckling samtidigt som det 
kan uppvisa trender och hälso- och ohälsofaktorer. Den 
personalekonomiska redovisningen ger oss de verktyg vi 
behöver för att utveckla arbetet med personalförsörjning 
parallellt med vår strävan att vara en god arbetsgivare. 

Det går inte att blunda för den rådande kompetensutma-
ningen. Det är idag svårt att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare inom personalområdet, inte bara i Borås utan 
på många håll i landet. Borås Stad jobbar just nu med flera 
satsningar för att kunna rekrytera personal och för att se 
till att det finns chans till utveckling på jobbet.  

Framtidens chef, ett program inom chefsområdet, är en 
satsning som syftar till att personer med chefspotential 
lyfts fram. De som redan är chefer rustas för sitt uppdrag 
genom dels chef och ledarskap i praktiken och dels det stra-
tegiska chefsutvecklingsprogrammet. En annan satsning, 
rekryteringsbonus, innebär att medarbetare som kan tipsa 
en lärare, sjuksköterska eller socionom att söka och få en 
tillsvidareanställning i Borås får en bonus. Under 2018 
betalades de första 20 rekryteringsbonusarna ut. Borås har 
även deltagit i SKL:s projekt som går ut på att öka anställ-
ningsbarheten för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och 
Stadsledningskansliet har tillsammans arbetat med pro-
jektet i Borås. 

Vi fortsätter att leva upp till att vi är ett finskt förvaltnings-
område. Numera rekryterar vi inte bara sommarvikarier 
utan även personal till permanenta anställningar. 

För att Borås Stad ska utvecklas måste våra medarbetare 
må bra. I januari i år startade projektet ”Frisk organisation” 
som spänner över tre år. Syftet är att arbeta med organisa-
tionshälsa genom att jobba på nya sätt, bland annat genom 
att skapa ett chefsstödsteam med uppdrag att fånga och 
hantera ”färsk sjukfrånvaro” med insatser på organisations- 
och gruppnivå samt stöd till chef. 

Arbetet med kompetensutveckling och organisationshälsa 
ska fortsätta. Samtidigt måste vi som arbetsgivare tänka 
nytt, arbeta för en god arbetsmiljö och viktigast av allt, tro 
på våra medarbetares förmåga. Så säkrar vi Borås Stad som 
en attraktiv arbetsgivare. 

Stort tack till alla anställda i Borås Stad för ert arbete under 
det gångna året! 

Omslagsfoto: Anna Hult

Borås Stad ska vara en 
attraktiv arbetsgivare
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Inledning 

Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningarna har haft i uppgift att arbetat med de uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om i 
samband med föregående års personalekonomiska redovisning.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en kommun, speciellt i 
tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring 
lokalt, nationellt och internationellt. Det handlar om rekryteringsbonusar och lönetillägg för medarbetare 
över 65 år, kommunövergripande kompetensutbud, det interna chefsförsörjningsprogrammet, möjlighet 
till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv 
personalklubb.  
 
Under året har ett nytt proaktivt angreppsätt tagit form för att sänka sjukfrånvaron till rimliga nivåer och 
skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. Beslutet och förarbetet har skett under 
2018 och starten sker i januari 2019. Syftet är att komma till rätta med hög sjukskrivning och att minska 
antalet rehabiliteringsärenden med målet att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro över tid.  
 
Employer branding-företaget Universum uppmärksammar varje år arbetsgivare och personer som 
anstränger sig lite extra för att bygga och kommunicera ett starkt arbetsgivarvarumärke. Det arbete som 
lagts ned under året har lett till att Borås Stad är nominerad till årets employer branding-kommun 2019.  
 
Årets personalekonomiska redovisning har fått ett lite annat utseende än tidigare. Syftet har varit att skapa 
en mer översiktlig redovisning och analys av vad som hänt under året. För den som vill följa förändringen 
i mer detaljerade siffror så finns tabeller inlagda i slutet av varje avsnitt.   
 
Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur Heroma och Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om 
anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgiften om 
personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta 
fram ur IT-systemen har inhämtats genom uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik 
som presenteras grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön, om inte annat 
anges 
 
Marianne Andrén och Linnéa Nilsson vid Stadsledningskansliet har varit huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 
 
Efter 20 år på posten som personalchef lämnar jag nu över till min efterträdare att förvalta och utveckla 
personalarbetet i Borås Stad.  
 
STADSLEDNINGSKANSLIET 
 
 
 
Per Olsson 
Personalchef 
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Sammanfattning 
 

Verksamhetsmål 2018: 

 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet 7,5 procent uppnåddes.  

 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35 procent.  

 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 446,6 årsarbeten. Målet var 420 årsarbeten. 

 

Några fakta i korthet  
Anställda 
10 172 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,5 procent av de  
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timmar utförda av timavlönade motsvarar 447 årsarbeten. Anställa 
med utländsk bakgrund har ökat med 1,8 procentenheter till 29,6 procent.  
 
Kompetensutveckling  
Inom det centrala kompetensutbudet har utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, 
medieträning och Excel genomförts. 
 
Personalomsättning  
Personalomsättningen har minskat från 12,9 till 10,4 procent. 
 
Löneläge  
Medianlönen för tillsvidareanställda var 28 500 per månad, en ökning med 900 kr. Kvinnornas medianlön 
uppgår till 96,9 procent av männens.  
 
Friska medarbetare  
Under året har 29,1 procent varit helårsfriska. 26,2 procent av kvinnorna och 38,9 procent av männen. 
1 442 medarbetare har inte haft någon sjukfrånvaro de senaste två åren.  
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron motsvarade 834 årsarbeten, en ökning med 54 jämfört med 2017. Sjuklönekostnaden ökade 
med 3,4 procent till 97,6 miljoner kronor. 
 
Personalkostnaden  
Personalkostnaden var 5 137,2  miljoner kronor. 
 
Chefer  
36 procent av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Antalet chefer med utländsk bakgrund har 
ökat från 128 till 144. 

 
Analys – Utmaningar – Uppdrag 
Arbetet under 2018 har framförallt präglats av de kompetensutmaningar som Borås Stad liksom andra 
kommuner står inför. Enligt arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport kommer efterfrågan på 
arbetskraft fortsatt att vara stor. Det råder idag en obalans mellan arbetsgivarens krav och de 
arbetssökandes utbildningsnivå och utbildningsinriktning. En situation som tillsammans med den 
demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana traditionella arbetssätt. Det är en 
svår uppgift när de helårsfriska blir färre, de yngre får högre sjukfrånvaro och de äldre och friskare går i 
pension. De uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om för 2018 gäller även för kommande år och 
har en tydlig inriktning mot att möta de utmaningarna. 
 
Motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 
För att locka äldre medarbetare att vara kvar i arbete finns möjlighet att besluta om ett lönetillägg på 2 000 
kr i månaden. Detta för att behålla medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller 
inom svårrekryterade grupper. Under 2018 har 55 medarbetare fått detta lönetillägg. Det finns också drygt 
460 personer som efter pensionsavgång valt att anmäla sig till kommunens bemanningsenhet för arbete 
som timavlönad.  
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Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Antalet medarbetare som begärt tjänstledigt till följd av heltidsbeslutet har minskat. I dagsläget har 795 
personer gjort det, vilket är 52 färre än tidigare. Att motivera deltidsarbetande att vilja höja sin  
sysselsättningsgrad kan ske på många olika plan. Det kan till exempel handla om utvecklingsmöjligheter i 
egen befattning eller goda möjligheter till karriärutveckling till annan eller högre befattning. Det kan också 
handla om vilka förutsättningar som finns att  påverka sin arbetssituation när det gäller innehåll och 
utförande.  
 
Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
Borås Stad har startat ett projekt, ”Frisk organisation”, för att kartlägga och åtgärda organisatoriska 
faktorer som leder till ökad sjukfrånvaro. Satsningen är på totalt 30 mkr fördelat över tre år. Målet är att 
sänka sjukfrånvaron till en rimlig och stabil nivå från dagens 7,4 procent till 5,0 procent. Får projektet 
önskat utfall innebär det utöver en årlig sjuklönekostnadsminskning på 40 mkr också en frigjord 
arbetskraftsreserv motsvarande 245 årsarbeten.  
 
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Digitalisering handlar mer om att förändra mänskliga beteenden än om teknik. Det behövs nya 
arbetsmetoder för att lösa de kommunala uppdragen och i det arbetet kan automatisering vara en del. 
Digitaliseringen kräver mod att ifrågasätta gamla arbetssätt och ersätta dem med nya. Ett exempel är 
utbildning i mötesteknik via Skype som genomförts inom projektet ”Resfria möten”. Ett arbete med IT-
stöd för vårdpersonal som ska användas för att signera läkemedel har också påbörjats under året.  
 
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Borås Stad har via omställningsfonden TLO-KL 5,6 mkr att använda för medarbetare som berörs av 
förändringsprocess vid avveckling, återgång efter rehabilitering till annan anställning samt till grupper som 
behöver ”kläs på” kompetens för att klara anställningskraven inom bristyrken. Under 2018 har medel från 
fonden bland annat använts till grupputveckling och validering av medarbetare på HVB-hem.  
 
Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen  
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har under året genomsyrat personalarbetet i syfte att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att 
verksamheterna ska klara sina mål. Bemanningsenheten står sig väl i arbetet med att attrahera unga på 
arbetsmarknaden, där många väljer Borås Stad som sin första arbetsgivare. Under 2018 har enheten 
bidragit till verksamheternas personalbehov genom att ha en hög täckningsgrad på timvikarier trots stor 
konkurrens om arbetskraften. Under året har 103 000 beställningar gjorts till bemanningsenheten för att 
täcka såväl vakanser, sjukfrånvaro som vård av barn. Av dessa är 91 000 tillsatta vilket motsvarar 88 
procent. Att  personalomsättningen visar en nedåtgående trend tyder också på att Borås Stad bättre klarat 
att behålla redan anställda medarbetare över tid.  

  
Under 2019 är det fortsatt fokus på hur nämnderna… 

  motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

  motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

  genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

  kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  förfogande. 

  och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär 
att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.  
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1 Medarbetare 

De uppdrag som beskrevs i 2017 års Personalekonomiska redovisning var samtliga direkt eller indirekt 
riktade mot att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Uppdragen har sitt ursprung i den 
demografiska utvecklingen som Borås liksom landets kommuner i övrigt står inför. Den innebär bland 
annat stora pensionsavgångar och minskad  tillgång på personer i arbetsför ålder. 
 
Att personalen är arbetsgivarens viktigaste resurs är ett uttryck som använts länge men det är inte mindre 
sant för det. Idag består utmaningarna framför allt av att få redan anställda att aktivt välja att stanna kvar 
men också att rekrytera nya kompetenta medarbetare. För att lyckas är det viktigt att tänka brett och nytt 
och våga utmana traditionella arbetssätt. 
 
I detta avsnitt kommenteras och redovisas det som har med bemanning att göra. Fler tabeller visas i slutet. 
 

1.1 Anställda 

Antalet tillsvidareanställda har under året ökat med 129 medarbetare. Sett över en längre tid så har antalet 
tillsvidareanställda ökat med en femtedel eller drygt 1 400 sedan 1998. Fördelningen mellan män och 
kvinnor har under samma period varit i stort sett konstant, 78 procent är kvinnor och 22 procent är män. 
Behovet av att anställa tidsbegränsat varierar mer över tid. Det påverkas av flera faktorer exempelvis nivån 
på sjukfrånvaron och längre tjänstledigheter som föräldraledigheter men också av hur länge en tjänst är 
vakant innan nyanställda medarbetare tillträder.  
 
Medelåldern i Borås Stad är något högre än hos kommunanställda i övriga landet. Det är fortsatt viktigt att 
attrahera yngre till verksamheterna men även att få de som är äldre att stanna ytterligare något år innan 
pension. Satsningar görs på flera fronter, till exempel i arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke och 
riktade lönetillägg för medarbetare över 65 år. Mer om detta finns att läsa under bland annat avsnitten Lön 
samt  Kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 
 
Tillsvidareanställdas rätt till heltidsanställning gör att 97,4 procent har heltidstjänster. Kvarvarande 
deltidstjänster beror på dispenser som beviljats samt att medarbetare vid införandet av heltider  hade och 
fortfarande har partiell sjukersättning. Under 2018 har två dispenser beviljats, en förskollärare och en 
boendestödjare. Trots beslut om heltider väljer inte alla att arbeta 100 procent. 795 medarbetare har valt 
och beviljats partiell tjänstledighet vilket är 52 färre än 2017. För de som har partiell tjänstledighet på 
grund av heltidsbeslutet är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 80,4 procent.  
 
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. Förvaltningarna har angett att 95 personer fått 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse. 
 
Könsfördelningen bland chefer bör motsvara den fördelning som finns för anställda totalt. En förbättring 
har skett då andelen kvinnliga chefer ökat från 68 procent till 69,2 procent. En jämn könsfördelning råder 
bland förvaltningscheferna där 47 procent är kvinnor och 53 procent är män. 
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Antalet underställda medarbetare per chef varierar kraftigt enligt uppgift från förvaltningarna. Inom 
förskoleförvaltningen har 68 procent  av cheferna ansvar för 30 eller fler medarbetare, inom 
grundskoleförvaltningen är det 63 procent och inom vård och äldre förvaltningen 58 procent av cheferna.  
 
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund1 fortsätter att öka och motsvarar 29,6 procent av det totala 
antalet anställda. Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med 2017. Männen har ökat mest med 
2,6 procentenheter. Inom städ, tvätt och renhållning har drygt 65 procent av medarbetarna utländsk 
bakgrund. Vårdbiträden med utländsk bakgrund är den personalgrupp som ökat mest under året med  
28,6 procentenheter. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat med 0,9 procentenheter från 128 till 
144 anställda. I förvaltningarnas ledningsgrupper har 6 procent utländsk bakgrund, en minskning med 2,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
 
För att spegla kommunens befolkningssammansättning skulle andelen medarbetare med utländsk 
bakgrund vara 32,5 procent vilket är andelen i yrkesverksam ålder  (15-64 år) som är bosatta i Borås  (2017 
års siffror). Sedan 2012 har antalet medarbetare med utländsk bakgrund ökat från 3 944 till 6 039 vilket 
motsvarar en ökning på 34,5 procent.  
 

 
1.2 Personalomsättning 

Personalomsättning2 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet  i 
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar och 
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 
 
Det finns naturligtvis flera faktorer som påverkar nivån på personalomsättningen. Ökat antal 
pensionsavgångar är bara en. Upplevelsen av hur man trivs på sitt arbete och hur arbetsmarknaden ser ut  
inverkar också. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019 i Västra Götalands län visar en 
stark arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Brist på arbetskraft med rätt kompetens 
ställer stora krav på oss som arbetsgivare att vara så konkurrenskraftig att det är möjligt att  både behålla 
medarbetare och att rekrytera nya. Sedan 2007 har ett jobbhälsoindex (tidigare kallad jobbarometern) 
tagits fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB samt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Deras andra rapport under  
2018 (Jobbhälsoindex 2018:2) belyser bland annat chefernas situation. Rapporten visar att chefer i 

                                                      
1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller 
slutat på grund av uppnådd pensionsålder dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
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offentlig verksamhet är mindre nöjda med sitt arbete än chefer inom privat verksamhet. Chefer inom 
offentlig verksamhet tycker att deras arbete är mindre meningsfullt än vad deras medarbetare anser.  
Cheferna är också mindre benägna att arbeta kvar både i jämförelse med sina medarbetare och jämfört 
med  chefer i privat verksamhet. 
 

 

 
 
2018  minskade personalomsättningen till 10,4 procent jämfört med 2017 års 12,9 procent. 
Arbetsidentifikationen (AID) som används av Sveriges Kommuner och Landsting för att möjliggöra 
jämförelser av statistik ändrades under året. Den nya indelningen har gjort att det i år bara går att göra 
jämförelser med tidigare år för vissa personalgrupper. Några större grupper som inte påverkats av ändrad 
AID och som visar en lägre personalomsättning än 2017 är gymnasielärare, grundskollärare och 
förskollärare. I dessa grupper har personalomsättningen minskat från drygt 10 procent till mellan 7och 8 
procent. Sjuksköterskor är en grupp där personalomsättningen visserligen är hög men den har vänt nedåt 
från 19,4 till 16,7 procent. Personalgrupper som visar ökad personalomsättning är framför allt ingenjörer 
som ökat kraftigt från 6 till 15 procent samt handläggare som ökat från 12 till 14 procent. 
 
I följande diagram visas personalomsättningen för tre större chefsgrupper: rektorer, förskolechefer och 
chefer inom äldreomsorgen. Både rektorer och förskolechefer visar lägre personalomsättning än 
genomsnittet i Borås Stad.  
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En del av personalomsättningen handlar om avgångar på grund av uppnådd pensionsålder. Av de som är 
tillsvidareanställda idag beräknas drygt 26 procent avgå med pension inom de närmaste tio åren. Stora 
pensionsavgångar är att vänta inom teknikarbeten med 36 procent och ledararbeten med 31 procent. 
Inom teknikarbeten väntas flertalet grupper ha stora pensionsavgångar till exempel kommer 42 procent av 
hantverkarna,  39 procent av städpersonalen och 34 procent av kökspersonalen att gå i pension inom 10 
år. Inom ledararbeten är det framförallt skolledare/rektorer som har stor andel pensionsavgångar med 39 
procent. 
 

 
De kommunala bolagen visar med undantag för Borås Djurpark AB en ökad personalomsättning. Då 
bolagen varierar i storlek kan även en enstaka medarbetares  avgång ge en hög procentsats. En jämförelse 
mellan bolagen ger därför ingen rättvisande bild, bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid.  

 
Vad kostar personalomsättningen? 
Personalomsättning kan föra med sig både positiva och negativa effekter. Positivt är det om rörligheten  
ger möjlighet till höjd eller förnyad kompetens men den får  negativa följder om det tar lång tid att fylla en 
ledig befattning eller om man inte kan anställa medarbetare med rätt kompetens. Konsekvensen blir ökad 
belastning på de medarbetare som är kvar i verksamheten. Det finns alltså ett stort värde i att ha en 
välbalanserad personalomsättning. Det är också viktigt att ha insikt i vad det kostar när en medarbetare 
väljer att sluta. Många gånger är det bara annonskostnaden som syns i den ekonomiska redovisningen men 
det finns fler faktorer att ta hänsyn till. En beräkning av personalomsättning ska därför innehålla både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnad för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. 
Kostnaderna kan delas upp i fyra olika områden enligt en personalekonomisk modell som ekonomen 
Anders Johrén  utvecklat. 
 

 Rekryteringskostnader  
- Direkt kostnad för annonsering. 
- Indirekt kostnad för den tid de medverkande behöver lägga i rekryteringsprocessen 
(rekryterande chef, HR-avdelning, kollegor, fackliga företrädare).  
 

 Introduktionskostnader 
- Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel 
rundvandring, presentation och genomgång av övriga praktiska frågor. 
- Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av 
den nyanställde. 
 

 Inskolningskostnader 
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Handlar om kostnader för minskad effektivitet för den nyanställde och för den som ska handleda 
samt för annan personal som är delaktig under inskolningstiden. Det är alltså de kostnader som 
uppstår till följd av skillnaden på arbetsinsats mellan en erfaren medarbetare och en nyanställd.  
 

 Avvecklingskostnader 
- Kostnad för minskad prestation för den som ska lämna.  
- Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad. 

 
I Stadsrevisionens rapport ”Personalomsättning i Borås Stad” som presenterades under året har ett par 
förvaltningar beräknat  personalomsättningskostnader för några personalgrupper. De får utgöra exempel 
på vad prislappen kan bli när någon väljer att sluta. 
 
Socialsekreterare – ca 500 000 kr. 
Handläggare inom tekniska området – ca 345 000 - 590 000 kr. 
Ingenjör – ca 360 000 kr. 
 
Kostnaden för att ersätta medarbetare som slutar varierar mellan yrkesgrupper. Den största kostnaden 
ligger sannolikt i den tid det tar att inskola nya medarbetare. 501 medarbetare har rekryterats externt under 
året för att ersätta personer som slutat. Om man utgår från att en extern återbesättningsrekrytering i 
genomsnitt kostar 200 000 kr, så har årets personalomsättning på 10,4 procent, inneburit en kostnad på 
drygt 100 miljoner kronor. 
 

1.3 Timavlönade 

Antalet arbetade timmar utförda av timavlönade medarbetare motsvarar 1 044 årsarbeten. 597 årsarbeten 
är utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga assistenter 
och anhörigvårdare) där lön enligt avtalen utbetalas per timme. Övriga 447 årsarbeten har utförts av 
timavlönade medarbetare som anställts enligt avtalet allmänna bestämmelser (AB).  
Det är framför allt inom det pedagogiska området samt inom vård och omsorg som de flesta  timavlönade 
medarbetare finns. För att få kontinuitet och kvalitet har bemanningsenheten ansvar för att rekrytera och 
vara verksamheterna behjälpliga med kompetenta ersättare när det behövs.   
 

 
 
Målet för användandet av timavlönade medarbetare, exklusive anställda enligt BEA eller PAN, var 420 
årsarbeten för 2018. Andelen timavlönade påverkas av flera faktorer exempelvis sjukfrånvaron (framför 
allt korttidsfrånvaron), tillfällig vård av barn (Vab) och semester med mera. Huruvida man ska ta in 
ersättare måste naturligtvis bedömas vid varje enskilt tillfälle men vid en allt för restriktiv hållning riskerar 
man såväl ökad sjukfrånvaro som ökad personalrörlighet bland övriga medarbetare.  
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Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten 
Verksamhet  Frånvaro 

(Sjuk 1-14 dgr, Vab.För äldreomsorg och 
social omsorg ingår även semester) 

 Timavlönade 

Äldreomsorg3   331  190 
Social omsorg4  46  26 
Skola och förskola5  144  113 

 
I ett försök att se hur balansen är mellan frånvaro och ersättare har de mest personalkrävande 
verksamheterna skola, förskola, äldreomsorg och social omsorg studerats. För samtliga verksamheter har 
antal timmar frånvaro för sjukdom 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (Vab) summerats. För 
äldreomsorg och social omsorg har även semester tagits med då dessa verksamheter har stort behov av 
ersättare även vid sådan frånvaro. Antalet frånvarotimmar har sedan jämförts med antalet timmar utförda 
av timavlönade medarbetare. Jämförelsen visar till exempel att andelen timavlönade inom äldreomsorgen 
endast täcker 57 procent av frånvaron i form av sjuk, vab och semester. Även om jämförelsen inte ger 
något exakt bild så ger det ändå en fingervisning om balansen mellan korttidsfrånvaro och ersättare. 
 

1.4 Resursanvändning 

Under året utfördes 15 129 231 arbetstimmar eller 8 900 årsarbeten. Det innebär en nettoarbetstid6 på 
74,3 procent av överenskommen tid vilket är 1,4 procentenheter lägre än 2017. Inkluderas över- och 
fyllnadstid blir den totalt arbetade tiden 74,9 procent av överenskommen tid. 

 

 
1 510 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  
 
Antalet sparade semesterdagar är fortfarande mycket stort. Vid slutet av året hade tillsvidareanställda med 
semestertjänst drygt 101 000 sparade semesterdagar vilket innebär en semesterskuld för Borås Stad på 
146 692  267 kronor exklusive PO-pålägg. Det är, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv, viktigt att 
stimulera medarbetare att ta ut den lagstadgade semestern. 

 

                                                      
3 Summering av personalgrupperna undersköterska och vårdbiträde 
4 Summering av personalgruppen stödpedagog, -assisent och vårdare 
5 Summering av grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare, fritidspedagog, barnskötare, övrigt lärararbete 
6 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 

Nettoarbetstid
74,3%

Sjuk 6,8%

Semester 8,8%
Föräldrapenning 4%

Tillf föräldrapenning 
0,9 %

Utbildning 0,9 % 

Facklig tid 0,1%Övrig frånv 2,7%
Över- o fyllnadstid 

0,6%
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare 

Tabell 1.1 Anställda per nämnd 2018-11-01 

  Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsv anst från 
2017 Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

           

Revisorskollegiet 2 3 - 1  - 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 144 68 12 4  12 

      

Lokalförsörjningsnämnden 13 26 2 -  -5 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 34 2 1  - 

Servicenämnden 90 255 16 36  17 

Tekniska nämnden 46 86 3 1  2 

Miljö- och konsumentnämnden 49 15 3 2  5 

      

Fritids- och folkhälsonämnden 104 81 15 11  3 

Kulturnämnden 140 74 22 13  2 

      

Förskolenämnden 1 174 50 288 12  74 

Grundskolenämnden 1 569 400 310 209  23 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 533 288 69 63  26 

      

Individ- och familjeomsorgsnämnden 230 61 5 2  -11 

Arbetslivsnämnden 151 83 12 8  23 

Vård- och äldrenämnden 1 755 267 189 109  -18 

Sociala omsorgsnämnden 686 156 63 21  -24 

      

Totalt kommunen 6 721 1 947 1 011 493  129 
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Tabell 1.2 Anställda per personalgrupp 2018-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
Förändring 
tillsv anst 
från 2017  Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

      

Ledningsarbete  351  143  1  -  34 

      

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete  324  147  27  11  40 

Administratörsarbete  280  37  24  8  - 

      

Vård och omsorg      

Psykolog  6  3  -  1  iu 

Sjuksköterska  211  30  10  -  5 

Undersköterska  1 175  134  71  15  iu 

Vårdbiträde  106  26  105  91  iu 

      

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m fl  67  12  1  -  5 

      

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare mfl  248  49  9  3  iu 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  39  13  1  -  iu 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  486  127  54  18  iu 

Personlig assistent, anhörigvårdare  126  26  8  3  -4 

Övrigt socialt och kurativt arbete  49  16  -  1  iu 

      

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare  589  144  107  80  10 

Gymnasielärare  240  169  38  44  20 

Förskollärare  770  40  232  14  -19 

Fritidspedagog  58  13  55  48  -3 

Övrigt lärararbete  198  77  35  15  -2 

Barnskötare  426  18  78  3  57 

Dagbarnvårdare  1  -  -  -  - 

Elevassistent  145  70  47  50  2 

Övrigt skol- och förskolearbete  39  13  6  14  9 

      

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare  31  40  5  7  -2 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  64  19  7  2  3 

Övrig kultur, turism och fritid  73  54  15  12  2 

       

Teknikarbete      

Teknisk handläggare  32  16  3  1  1 

Ingenjör  30  64  1  2  - 

Tekniker  11  81  1  -  6 

Hantverkare m m  21  265  5  36  15 

Köks- och måltidsarbete  308  58  21  5  84 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  215  39  43  9  2 

      

Kod saknas  2  4  1  -  - 

      

Totalt kommunen  6 721  1 947  1 011  493  129 
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Tabell 1.3 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  

 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

     

Ledningsarbete  100,0  -  100,0  - 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete  97,3  2,7  99,3  0,7 

Administratörsarbete  91,0  9,0  91,9  8,1 

     

Vård och omsorg     

Psykolog  100,0  -  100,0  - 

Sjuksköterska  99,0  1,0  100,0  - 

Undersköterska  98,1  1,9  99,3  0,7 

Vårdbiträde  97,1  2,9  93,3  6,7 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl  98,5  1,5  100,0  - 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl  98,4  1,6  97,9  2,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  100,0  -  100,0  - 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  97,7  2,3  99,2  0,8 

Personlig assistent, anhörigvårdare  96,8  3,2  100,0  - 

Övrigt socialt och kurativt arbete  95,8  4,2  100,0  - 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  98,3  1,7  99,3  0,7 

Gymnasielärare  98,3  1,7  99,4  0,6 

Förskollärare  98,3  1,7  100,0  - 

Fritidspedagog  98,4  1,6  100,0  - 

Övrigt lärararbete  97,5  2,5  97,5  2,5 

Barnskötare  96,9  3,1  94,1  5,9 

Dagbarnvårdare  100,0  -  -  * 

Elevassistent  93,9  6,1  93,4  6,6 

Övrigt skol- och förskolearbete  95,2  4,8  93,3  6,7 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  90,3  9,7  95,0  5,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  90,3  9,7  94,7  5,3 

Övrig kultur, turism och fritid  94,5  5,5  100,0  - 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  100,0  -  100,0  - 

Ingenjör  100,0  -  100,0  - 

Tekniker  100,0  -  98,4  1,6 

Hantverkare m m  95,2  4,8  94,4  5,6 

Köks- och måltidsarbete  95,1  4,9  100,0  - 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  96,8  3,2  94,6  5,4 

     

Kod saknas  100,0  -  100,0  - 

     

Totalt kommunen  97,4  2,6  97,7  2,3 
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Tabell 1.4 Tillsvidareanställda chefer 2018-11-01 

Nämnd Kvinnor Män 

    

Revisorskollegiet - 1 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 11 12 

   

Lokalförsörjningsnämnden 1 6 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 2 

Servicenämnden 9 26 

Tekniska nämnden 3 11 

Miljö- och konsumentnämnden 4 2 

   

Fritids- och folkhälsonämnden 17 11 

Kulturnämnden 13 4 

   

Förskolenämnden 47 6 

Grundskolenämnden 44 24 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 22 12 

   

Individ- och familjeomsorgsnämnden 12 7 

Arbetslivsnämnden 6 7 

Vård- och äldrenämnden 75 9 

Sociala omsorgsnämnden 39 6 

   

Totalt kommunen 305 146 

 
 
 
Tabell 1.5 Antal chefer i förhållande till antal underställda medarbetare 

 Gruppstorlek 

Nämnd 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 =>50 

        

Revisorskollegiet 1      

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 18 2 1 1   

       

Lokalförsörjningsnämnden 7      

Samhällsbyggnadsnämnden 5      

Servicenämnden 15 13 6    

Tekniska nämnden 10 2 1   1 

Miljö- och konsumentnämnden 3 2 1    

       

Fritids- och folkhälsonämnden 15 7 2    

Kulturnämnden 5 8 2 1   

       

Förskolenämnden 5 3 7 16 11 5 

Grundskolenämnden 8 9 9 16 13 16 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 9 12 7 6  

       

Individ- och familjeomsorgsnämnden 5 8 5 1   

Arbetslivsnämnden 9 2 1  1 2 

Vård- och äldrenämnden 8 4 20 26 14 4 

Sociala omsorgsnämnden 7 10 10 15 1  

       

Totalt kommunen 125 79 77 83 46 28 
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Tabell 1.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp 
Genomsnittligt antal 

anställda  
Antal externa 

avgångar Personalomsättning 

    

Ledningsarbete  479  45  9,4% 

    

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete  445  60  13,5% 

Administratörsarbete  305  31  10,2% 

    

Vård och omsorg    

Sjuksköterska  233  39  16,7% 

Undersköterska  1 513  173  11,4% 

Vårdbiträde  134  16  12,0% 

    

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare mfl  285  31  10,9% 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  396  28  7,1% 

Personlig assistent, anhörigvårdare  154  17  11,1% 

    

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare  730  53  7,3% 

Gymnasielärare  395  32  8,1% 

Förskollärare  788  68  8,6% 

Övrigt lärararbete  272  49  18,0% 

Barnskötare  414  34  8,2% 

Elevassistent  212  15  7,1% 

    

Kultur, turism och friluftsarbete    

Övrig kultur, turism och fritid  123  14  11,4% 

    

Teknikarbete    

Ingenjör  100  15  15,1% 

Hantverkare m m  278  27  9,7% 

Köks- och måltidsarbete  356  14  3,9% 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  252  28  11,1% 

    

Totalt kommunen  8 470  880  10,4% 

 
 
Tabell 1.7 Planerade pensionsavgångar 2019-2028 

 
Område 

Antal 
pensionsavgångar 

% av totalt antal 
tillsvidareanställda 

   
Ledararbete 154 30,9 
Handlägggar- och administrationsarbete 220 27,7 
Vård- och omsorgsarbete 458 27,4 
Rehabilitering och förebyggande arbete 14 18,2 
Socialt och kurativt arbete 272 23,5 
Skol- och förskolearbete 673 22,4 
Kultur, turism och friluftsarbete 60 22,1 
Teknikarbete 406 35,6 
   

Totalt kommunen 2 257 26,2 
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Tabell 1.8 Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 
  2018 

Personalgrupp 2017 Kvinnor Män Totalt 

     

Ledningsarbete  0,4  -  0,8  0,8 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete  3,1  2,6  1,8  4,5 

Administratörsarbete  9,0  8,7  1,8  10,5 

     

Vård och omsorg     

Psykolog  Iu  -  -  - 

Sjuksköterska  3,6  3,6  0,1  3,7 

Undersköterska  iu  47,1  9,2  56,3 

Vårdbiträde  iu  91,3  42,5  133,8 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl  0,6  1,0  0,1  1,2 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl  iu  4,4  4,2  8,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  iu  -  -  - 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  iu  16,8  9,3  26,1 

Personlig assistent, anhörigvårdare  14,2  6,6  2,7  9,3 

Övrigt socialt och kurativt arbete  iu  1,1  0,6  1,7 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  5,1  0,8  0,5  1,3 

Gymnasielärare  3,1  0,8  1,0  1,8 

Förskollärare  12,9  0,8  0,1  0,9 

Fritidspedagog  3,4  0,2  -  0,2 

Övrigt lärararbete  84,6  94,6  14,1  108,7 

Barnskötare  11,6  0,5  -  0,5 

Elevassistent  6,2  2,9  0,8  3,6 

Övrigt skol- och förskolearbete  16,3  18,3  4,6  22,9 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  5,7  2,7  1,8  4,5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  2,3  1,9  0,6  2,6 

Övrig kultur, turism och fritid  5,1  2,7  1,7  4,4 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  0,3  -  0,1  0,1 

Ingenjör  0,3  0,5  0,6  1,1 

Tekniker  0,2  0,2  0,2  0,4 

Hantverkare m m  11,1  1,2  10,6  11,8 

Köks- och måltidsarbete  25,0  16,2  6,3  22,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  9,9  1,9  1,0  2,8 

     

Totalt kommunen  407,9  329,5  117,1  446,6 
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2 Lön 

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön. Under 2018 har 
ett partsgemensamt arbete påbörjats med en utveckling av löneöversynsprocessen för att stärka arbetet 
med lön som styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka chefernas roll då de har en viktig uppgift att 
använda lön som styrmedel.  
 
Under 2018 har en pilotgrupp startats upp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning 
inom Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet kommer att utvärderas under 2019. 
Detta projekt 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.  
 
Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. Borås Stad har haft en medianlöneutveckling på 
19,54 procent från 2012 till 2018. Vid löneöversynen 2018 ökade lönerna med 3,1 procent. Utöver 
grundlön, arbetsmiljö och kompetensutveckling har Borås Stad flera förmåner som tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla våra medarbetare. Bland annat möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, erfarenhetssatsning, bruttolöneväxling, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad, 
förmånscyklar.   
 
 

2.1 Lönepolitik 

Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp.  
 
Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare.  
 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2018 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, socionomgrupperna, 
miljöhandläggare, bibliotekarier, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, badmästare och samtliga 
lärargrupper. Dessutom gjordes en särskild satsning på undersköterskor i det centrala avtalet. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 3,1 procent. 
 

Lönekartläggning och arbetsvärdering 
För att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal lönebildning och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen 
en lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. 
Lönekartläggning och analys görs på central nivå, en analys görs även på förvaltningsnivå vilket är en 
viktig del av löneprocessen. Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten 
(det vill säga mellan medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter) men också mellan 
kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Vid bedömningen i en arbetsvärdering om två arbeten är 
likvärdiga, ser man till arbetets krav när det gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella 
skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet 
redovisas i en handlingsplan. 
 
Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
lönekartläggning visar att det finns ett återkommande behov av att revidera gruppernas befattningar och 
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indelning i lika-grupper. Särskilda budgetfinansierade satsningar utifrån handlingsplanen kommer att 
genomföras från 1 januari 2019 för förskollärare. 
 

Övriga åtgärder för lön 
Mentorsavtal 
Kollektivavtal har slutits inom några avtalsområden som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2018 hade 94 medarbetare 
mentorsuppdrag. 
 
Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska personalomsättningen 
bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 
1:e socialsekreterare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör ett år eller längre med samma 
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Ett års sammanhängande erfarenhet gav 2018 ett 
lönepåslag på 500 kr, två till tre års sammanhängande erfarenhet gav ett lönepåslag på 1 000 kr per månad 
och efter fyra år 1 500 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte är lika stort längre varför 
erfarenhetssatsningen kommer att trappas ner. 
 
Cyklar som personalförmån 
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till 
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2018 har 579 medarbetare hyrt totalt 674 cyklar. 62 medarbetare har avslutat 
sin anställning under året vilket medfört att hyresavtal för 67 cyklar har upphört. Det är 402 kvinnor och 
177 män som har förmånscyklar. Det innebär att 6,7 procent av alla tillsvidareanställda hyr en 
förmånscykel.  
 
Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2018 var det 55 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget.  
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget i kronor till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga 
dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2018 var det 1 483 
medarbetare som växlade semesterdagar vilket motsvarar 17,4 procent av de som har möjlighet att växla 
till extra lediga dagar.  
 
Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
412 medarbetare totalt 438 busskort. Köp genom Borås Stad har ökat med 227 medarbetare jämfört med 
föregående år.  
 
Rekryteringsbonus 
Borås Stad behöver stärkas som arbetsgivare inom områden där det finns utmaningar att rekrytera och 
behålla medarbetare. Under 2017 tillsattes tre KAL-arbetsgrupper (Kompetensförsörjning och 
personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning). Grupperna arbetade med yrkesgrupperna lärare, 
socialsekreterare och personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Införande av rekryteringsbonus blev 
en åtgärd i handlingsplanerna. En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka 
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och få en tillsvidareanställning i Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat varat i 
ett år. Detta i syfte att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2018 betalades de första 21 
rekryteringsbonusarna ut.  
 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 

Medianlönen har ökat  med 900 kronor jämfört med 2018. Det motsvarar en medianlöneökning med 3,3 
procent. I 15 av 31 personalgrupper är kvinnornas medianlön högre än männens. Löneutvecklingen 
(medianlön) under åren 2012 till 2018 har varit 4 621 kronor vilket motsvarar 19,54 procent. 
 

 
 
Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2018, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 97,1 procent, en ökning från 2017 då 
motsvarande siffra var 95,4 procent. Diagrammet nedan visar på kvinnors lön i förhållande till mäns lön 
för tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompe-
tens, ålder, erfarenhet och ansvar. 
 

 
 
Lönespridningen1 för kvinnor är 15 500 kronor, för män 18 548 kronor och totalt för båda könen 16 200 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 1 000 kronor eller 6,6 procent jämfört 
med 2017. 

                                                      
1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.1 Medianlön i kronor per månad  för tillsvidareanställd medarbetare 2018-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

      

Ledningsarbete 43 000 46 500 43 650 92,5 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 35 800 38 000 36 300 94,2 

Administratörsarbete 28 000 28 680 28 000 97,6 

     

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 43 500 34 000 41 700 127,9 

Sjuksköterska 34 200 33 000 34 200 103,6 

Undersköterska 26 000 25 328 25 924 100,0 

Vårdbiträde 22 231 22 402 22 257 99,2 

     

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m fl 32 500 31 750 32 350 102,4 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl 33 600 32 900 33 300 102,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 29 865 27 370 29 730 109,1 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 25 870 26 000 25 896 99,5 

Personlig assistent, anhörigvårdare 24 826 25 335 24 987 98,0 

Övrigt socialt och kurativt arbete 33 250 32 000 32 500 103,9 

     

Skola och förskola     

Grundskollärare 34 000 34 400 34 000 98,8 

Gymnasielärare 37 000 37 200 37 000 99,5 

Förskollärare 30 000 30 400 30 000 98,7 

Fritidspedagog 30 075 30 150 30 075 99,8 

Övrigt lärararbete 36 500 35 200 35 950 103,7 

Barnskötare 24 200 22 875 24 175 105,8 

Dagbarnvårdare 25 400 - 25 400 - 

Elevassistent 25 200 25 100 25 100 100,4 

Övrigt skol- och förskolearbete 29 150 28 100 28 700 103,7 
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Kultur, turism och fritidsarbete     

Fritidsledare 25 400 24 250 24 722 104,7 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 28 500 29 100 28 675 100,0 

Övrig fritid, kultur, turism 29 930 28 700 29 050 104,3 

     

Teknik     

Teknisk handläggare 35 775 35 150 35 575 101,8 

Ingenjör 34 700 35 800 35 075 96,9 

Tekniker 28 650 30 232 30 100 94,8 

Hantverkararbete 25 535 26 200 26 172 97,5 

Köks- och måltidsarbete 24 850 25 700 25 000 96,7 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 23 600 23 700 23 600 99,6 

     

Totalt kommunen 28 300 29 200 28 500 96,9 

 

 
Tabell 2.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

        

Kvinnor 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 

Män 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 
        
Totalt kommunen 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 

 

 
Tabell 2.3 Lönespridning 2018-12-31 för tillsvidareanställda 

 10:e percentilen2 Median 90:e percentilen3 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

       

Kvinnor 22 800 23 300 27 440 28 300 37 300 
 

38 800 

Män 22 730 23 152 28 700 29 200 40 500 41 700 

       

Totalt kommunen 22 800 23 300 27 600 28 500 38 000 39 500 

 

                                                      
2 10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. 
3 90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 

Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik vilket till stor 
del handlar om att skapa balans mellan verksamhetens behov, resurser och de krav som ställs på 
medarbetare. Det innebär att ett strategiskt arbetsmiljöarbete som tar fasta på både främjande, 
förebyggande och efterhjälpande insatser blir en självklar och viktig grundstomme i personalförsörjningen. 
I Borås Stad används arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och 
jämlikhetsfrågor ingår och interagerar med varandra. Därför samlas de alla under rubriken arbetsmiljö.  
 
Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört 
möjliggör för medarbetare att förbättra och behålla sin hälsa. Det handlar om kontinuerlig och strategisk 
planering, bra kommunikation, resurser och målinriktade insatser. För att skapa hållbara arbetsplatser med 
friska medarbetare behöver det finnas kunskap om och förståelse för att organisatoriska faktorer kan ge 
konsekvenser som synliggörs först genom individers sjukfrånvaro.  
 
De personalnyckeltal som har bäring på detta område är hälsa, långtidsfrisk och frisktal, obligatorisk 
sjukfrånvaro, antal sjukfall, in- och utflöde i rehabilitering samt personalomsättning.  Benämningen 
”obligatorisk” kommer av att alla kommuner ska redovisa sjukfrånvaron på samma sätt för att möjliggöra 
nationella jämförelser. Personalomsättning kan synliggöra brister i arbetsmiljön och är därför en viktig 
parameter när man bedömer om en arbetsplats är välmående. Under året har den minskat från 12, 9 
procent till 10,4 procent. I avsnittet Medarbetare på s. 6 finns det mer att läsa om personalomsättning.   
 

Sammanställning personalindikatorer i procent  

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 

    Mål Kvinnor Män Totalt 

Hälsa 30,7 31,5 30,3 35 26,2 38,9 29,1 
Långtidsfrisk 20,1 19,6 19,5  15,6 28,5 18,5 

Frisktal 56,0 55,8 55,5  50,7 63.6 53,8 

        

Obligatorisk sjukfrånvaro  7,4 7,5 7,3 7,5 8,3 4,7 7,4 

Sjukfall 14,7 12,9 13,9  15,8 10,7 14,2 

        

Rehabilitering - inflöde 1,3 1,0 1,2  1,1 0,5 0,9 

Rehabilitering - återgångar 0,6 0,6 0,5  0,4  0,7 0,4 

Personalomsättning (extern) 10,7 14,0 12,9          10,0            11,5 10,4 

 

3.1 Hälsa, långtidsfrisk, frisktal  

Att skapa en hälsosam organisation handlar om att ha medarbetare som mår bra över tid, medarbetare som 
både vill, orkar och kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det handlar inte om att undvika sjukfrånvaro, men 
det är oftast på sjukfrånvaro och sjukskrivning som fokus stannar. Redan för 20-talet år sedan myntade 
företagsläkaren Johnny Johnsson med några kollegor begreppet långtidsfrisk. Man fann att organisationer 
och arbetsplatser som hade en högre andel långtidsfriska medarbetare också producerade bättre kvalitet, hade 
högre engagemang och lägre sjukfrånvaro,  även bland de som var sjukfrånvarande någon gång. Med 
begreppet långtidsfrisk menas medarbetare som inte varit frånvarande för egen sjukdom de senaste två åren. 
I Borås Stad följs både hälsa (helårsfriska) och långtidsfriska (helårsfrisk 2 år) samt ett frisktal (max 5 
sjukdagar på ett år) upp. Frisktalet svarar för det som kan kallas normal sjukfrånvaro. Frånvaro på grund av 
sjukdom ligger i en genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till 
sjukdagar handlar det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år. Det tas fram för att få en uppfattning 
om hur stor andel av medarbetarna som håller sig på en normal, sund nivå.   
 
Hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska medarbetare 
ligger på totalt 29,1 procent under året, 26,2 procent av kvinnorna och 38,9 procent för männen. Under 
tvåårsperioden 2017-2018 har Borås Stad 18,5 procent långtidsfriska medarbetare.  
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Utvecklingen för Borås Stad följer den nationella utvecklingen av andelen helårsfriska i arbetslivet. 
Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex har följt utfallet av helårsfriska arbetare i Sverige 
sedan 2007. Resultatet för 2018 visar att de helårsfriska blir allt färre, de yngre oftare är sjukfrånvarande 
medan de äldre friska går i pension. Frågan de ställer sig är ”Vem ska göra jobbet?” Vilket rimmar väl med 
Borås Stads ställningstagande att arbetet med att skapa hälsosamma arbetsplatser med hållbar arbetsmiljö är 
ett sätt att arbeta med kompetensförsörjningsutmaningen. Även frisktalet sjunker för både män och kvinnor 
inom samtliga åldersgrupper. I år ligger åldersintervallet 29 år och yngre på samma nivå som gruppen 51 år 
och äldre gjorde för tre år sedan. Familjebildning och ett tyngre ansvar för barn och hem anses vara en av 
orsakerna till att framförallt de yngre kvinnorna får lägre siffor. Det finns en risk att skillnader förklaras med 
kön istället för att fokus läggs på respektive yrke och dess förutsättningar.  
 
I beskrivningen av de senaste årens  av sjukfallsutveckling lyfte man fram kvinnor och den ökade psykiska 
ohälsan som främst drabbade dem. Men en kunskapsöversikt som gjordes på uppdrag av forskningsrådet 
Forte (Forte, 2015) visar att effekten på den psykiska hälsan är likartad när kvinnor och män utsätts för 
samma faktorer/belastning i arbetet. Det är inte könet som är det avgörande istället är den viktiga frågan att 
ställa och hantera hur arbetsmiljön är utformad runt om individen. Därför blir det också viktigt att utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv titta på verksamheternas förutsättningar ur ett jämställdhetsperspektiv och att fokusera 
på arbetsmiljön.  
 
 

3.2 Sjuktal och sjukfall 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,6 procent, jämfört med 6,7 procent 
för 2017. Borås Stad ligger högre än snittet på 7,4 procent.   
 
Den totala sjukfrånvaron har under några år legat relativt still i Borås Stad. Det innebär att 
Kommunfullmäktiges målsättning för 2018 uppnås. Men ska Borås Stad nå målet med en låg och stabil 
nivå över tid behöver det ske större insatser inom organisationen, något som projektet ”Frisk 
organisation” är ett exempel på.  Projektet är en satsning över tre år med syftet att kapa inflödet till 
sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena genom att arbeta proaktivt med organisationshälsan, 
faktorer i organisationen som ger konsekvenser för ohälsan. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro. Läs mer om projektet under rubriken Hälsofrämjande insatser.  
 
För kommunen i sin helhet sker det inga stora förändringar i sjukfrånvaron. Statistiken visar att 
sjukfrånvaron minskar i gruppen äldre medarbetarna medan den ökar i gruppen yngre medarbetare. Den 
största ökningen finns i gruppen 30-49 år. Ökad sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna, för både män 
och kvinnor, stämmer överens med den bild som Försäkringskassan och Jobbhälsoindex ser i hela landet.  
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Sjukfrånvaro personalgrupper 
Sjukfrånvaron i flera personalgrupper inom skola och förskola har ökat under året. Förskollärare och 
fritidspedagoger men även gymnasielärare står för en hög procentuell ökning, om än från en låg nivå. 
Sjuksköterskor är en av de grupper vars sjukfrånvaro ökat under året medan övriga grupper inom vård- 
och omsorgsarbete inte går att jämföra med föregående år på grund av de nya AID-etiketter som infördes 
under året. Fritidsledare och bibliotekarier har en minskad sjukfrånvaro under året, likadant med 
personliga assistenter och personer med köks- och måltidsarbete. Det är särskilt glädjande siffror då detta 
är personalgrupper som legat högt under flera år. Enligt SKL:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. 
Vad är problemet? från 2017 är det tydligaste mönstret att den totala nivån på sjukfrånvaron inom ett 
verksamhetsområde samvarierar med andelen kvinnor i yrket. Där ser man även att män i 
kvinnodominerade verksamheter har en relativt sett högre frånvaro. Forskningsrådet Forte fick 2013 i 
uppdrag av regeringen att genomföra en kunskapsöversikt avseende sambanden mellan 
arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Kunskapsöversikten publicerades 2015 och 
understryker nödvändigheten av att se på arbetsmiljön utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Där 
arbetsgivaren har ett stort ansvar att erbjuda förutsättningar för en god arbetsmiljö oavsett om det är ett 
manskodat eller ett kvinnokodat yrke. SKL:s rapport lyfter också fram att verksamheter med relativt låg 
utbildningsnivå tenderar att ha en högre sjukfrånvaro. Samband mellan högre utbildning, bättre hälsa och 
lägre sjukskrivningsnivåer är inget unikt för den svenska arbetsmarknaden utan återfinns i flera länder som 
har ett liknande socialförsäkringssystem. Däremot kan det utgöra en delförklaring till varför vissa 
yrkesgrupper med generellt sett lägre utbildningsnivåer särskiljer sig med högre sjukfrånvaro i 
kommunernas statistik. Det understryker också arbetsgivarens ansvar att erbjuda förutsättningar för en 
god arbetsmiljö oavsett yrke. 

 
Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar har fortsatt att minska. Däremot ökar inflödet i den korta 
sjukskrivningen 1- 14 dagar. En bild som Borås delar med flera större kommuner.  
 
Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar minskar stadigt och närmar sig nivåerna 2013 innan 
sjukfallsutvecklingen tog fart. Det är naturligtvis många variabler som samverkar när sjukfrånvaron 
minskar men en delfaktor är att medarbetare är kvar i deltidsarbete under sjukskrivningsperioden. Här kan 
arbetsgivaren göra skillnad genom flexibla lösningar som underlättar medarbetarens återgång i arbete. I 
rapport Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2017 visar Försäkringskassan att det finns samband mellan 
nivån i inflödet i sjukfall och sjukskrivningens längd. Ett högt inflöde genererar fler sjukskrivningsdagar 
medan ett lägre inflöde genererar färre sjukskrivningsdagar på sikt. Så arbetar arbetsgivaren med att sänka 
inflödet av sjukfallen kommer det också att ge en positiv effekt på den längre sjukfrånvaron över 60 dagar. 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Utvecklingen över tid 
är relativt lika men männen ligger betydligt lägre. Jämförs gruppen heltidsanställda med gruppen 
deltidsanställda synliggörs också en skillnad. Forskning visar att deltidsanställda som grupp oftast har en 
högre sjukskrivning än heltidsanställda. Årets siffror för Borås bekräftar det och årets statistik antyder att 
förra årets läge mest troligt var ett undantag. I år är Borås Stad tillbaka på samma nivåer som för 2015 och 
2016.  
 
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från nästan 
300 ner till 5 medarbetare. Det är därför bäst att inte jämföra bolagen med varandra och istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag.  
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Diagrammet visar att sjukfallsutvecklingen planar ut och till och med minskar för många kommuner. Det 
gäller för både kommunerna i Borås absoluta närhet i Sjuhärad och för några kommuner i samma 
storleksordning som Borås. Bland de kommuner som liknar Borås Stad storleksmässigt ses liknande 
mönster: korttidssjukfrånvaron ökar medan långtidssjukskrivningarna minskar. Det har också varit 
genomgående att de yngre männen ökar i sjukskrivning.  
 

Ohälsa, arbete och sjukskrivning  
De senare åren har det varit stort fokus på hur den psykiska ohälsan ökat och hur stor andel av 
sjukskrivningarna som är av psykosocial karaktär. Arbetsmiljöverket använder begreppet organisatorisk 
och social arbetsmiljö istället för psykosocial arbetsmiljö. Därigenom vill man rikta ljuset mot det som 
finns i organisationen och på arbetsplatsen oberoende av vem det är som arbetar där, dennes personlighet 
och privatliv. Psykosociala arbetsmiljöförhållanden har betydelse för hur människor mår, fungerar och 
presterar. Med dagens kunskap kring vad som påverkar medarbetares hälsa går det inte att ifrågasätta detta 
och ensidigt hålla fast vid individuella eller privata förhållandens betydelse (Eklöf 2018). Fortes 
kunskapsöversikt (Forte, 2015) visar att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa 
och sjukskrivning. Riskfaktorerna i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, 
obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter. Översikten lyfter också fram att god 
kontroll och rättvisa ger minskad risk för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. I en annan 
kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket (Sverke, Falkenberg, Kecklund, m. fl., 2016) visas att det även 
finns gedigen kunskap om vilka organisatoriska och psykosociala faktorer som kan bidra till goda arbets- 
och hälsorelaterade utfall. Här poängteras vikten av att främja en generellt god arbetsmiljö, för kvinnor 
och män, för olika yrken och verksamheter.   

 
IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, konstaterar att kvinnors 
sjukfrånvaro är högre än mäns i alla länder där kvinnor har ett högre arbetskraftsdeltagande. IFAU anser 
att familjeansvaret är avgörande för kvinnors sjukskrivningar och att det är efter det första barnet som 
sjukfrånvaron börjar skilja sig åt mellan män och kvinnor. En av orsakerna till det kan vara att kvinnors 
större familjeansvar leder till sämre förankring i arbetslivet, vilket i sin tur sänker tröskeln för 
sjukskrivning.  
 

Sjukfall som nyckeltal för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro 
Som kunskapsöversikterna inom fältet beskrivit är det ofta flera faktorer som samspelar vid en 
sjukskrivning genom komplexa orsakssamband. Relationen mellan  privatliv och arbetsliv påverkar 
arbetsrelaterad ohälsa liksom sjukfrånvaro och aktuell arbetsmiljö inverkar på varandra. Men bilden är ofta 
svårtolkad. Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter 
ett par år, vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras ändå kan ha rimliga sjuktal under 
lång tid.  
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Eftersom det är problematiskt att enbart använda sjuktalet för att beskriva hälsoläget och arbetsmiljön i en 
verksamhet eller för en yrkesgrupp används här ett nyckeltal för inflödet i sjukfrånvaro, sjukfall. 
Definitionen på nyckeltalet sjukfall är antalet påbörjade sjukfall under året/arbetade timmar. Talet 
multipliceras med 10 000 för att bli mer lätthanterligt.   
 
Förändringar och skillnader mellan sjuktal och inflöde i sjukfrånvaro synliggörs med en matris. Den ger 
möjlighet att utläsa om det handlar om lång- eller korttidssjukfrånvaro, arbetsmiljöförändringar i nutid 
eller dåtid med faktorer som ligger längre tillbaka i tiden. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer 
som arbetsgivaren har möjlighet att påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på kvinnor och 
män.  
 
De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Det året motsvarar bättre ett normalläge för 
sjukfrånvaron än årets siffror. Värdet för sjuktalet (obl. sjukfrånvaro) är 5,4 och värdet för sjukfall 
(inflödet i sjukfrånvaro) är 13,6. Dessa siffror från 2012 svarar mot regeringens målsättning för en rimlig 
sjukfrånvaro för kommuner och landsting på 5,5 procents sjukfrånvaro. Olika strategier läggs upp utefter 
var personalgruppen befinner sig i matrisen. Borås Stad behöver arbeta på flera nivåer, det handlar om 
främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser.  
 

 Många sjukfall (många sjuka personer) 
(> 13,6) 

Få sjukfall (få sjuka personer) 
(< 13,6) 

 

 
 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 

( > 5,4) 

 

A 
Höga sjuktal och många sjukfall 
Placeras yrket i den här rutan tyder det 
på att något skapar ohälsa för de 
anställda. Då är det av betydelse att det 
görs en analys av arbetssituation och 
arbetsmiljö. Det är viktigt att poängtera 
att det inte nödvändigtvis är faktorer på 
arbetsplatsen som orsakar sjukfrånvaron.  
 

 

B 
Höga sjuktal och få sjukfall 
Placeras yrket i ruta B innebär det att det 
främst är långtidssjukskrivningar som 
ligger till grund för sjuktalet. Orsakerna 
finns troligtvis inte i den nuvarande 
arbetsmiljön, och det är därför viktigt att 
se till historiken samt att se över re- 
habiliteringsrutinerna. 
 

 

 
Lågt sjuktal 

 (få sjukdagar) 
(< 5,4) 

 

C 
Lågt sjuktal och många sjukfall 
Om yrket hamnar här visar det att 
hälsoläget försämrats relativt nyligen och 
troligtvis kommer att fortsätta att 
försämras om det inte sätts in åtgärder. 
En förklaring kan vara att det skett 
förändringar i arbetsmiljön 
/arbetssituationen. Än så länge är det 
främst korttidssjukskrivning som ligger 
bakom siffrorna.  
 
 

 

D 
Låga sjuktal och få sjukfall  
För de yrken som hamnar i den här rutan 
är hälsoläget troligtvis gott, men det kan 
vara bra att vara observant på viss 
sjuknärvaro. Önskescenariot är givetvis 
att flertalet yrkesgrupper hamnar här.  
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Placering i matrisen efter personalgrupp 

Personalgrupp 

Plac. 

Kvinnor 

2017 

Plac. 

Kvinnor 

2018 

Plac. 

Män 

2017 

Plac. 

Män 

2018 

     

Ledningsarbete D D D D 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  D D D D 

Administratörsarbete  B B D D 
     

Vård- och omsorg     

Psykolog - - - - 

Sjuksköterska B B B B 

Undersköterska A A A A 

Vårdbiträde  A A B A 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl B A D A 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  m lf A B B B 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent - B - D 

Stödpedgog, -assistent, vårdare - C - B 

Personlig assistent, anhörigvårdare B B D D 

Övrigt socialt och kurativt arbete B A D D 
     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  D D D D 

Gymnasielärare  D B D D 

Förskollärare  A A C C 

Fritidspedagog  A A C A 

Övrigt lärararbete  D D D D 

Barnskötare  A A B A 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  A A C C 

Övrigt skol- och förskolearbete  A B D C 
     
     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  A A A A 

Bibliotekarie, biblioteksassistent A A C C 

Övrig fritid, kultur, turism A B D D 

     

Teknikarbete     
Teknisk handläggare  B A D D 

Ingenjör D D D D 

Tekniker  D D D D 

Hantverkararbete A A B B 

Köks- och måltidsarbete  B B D B 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  B B D D 
     

 
I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 ARBETSMILJÖ 

29 

faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd blir 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Modellen beskriver hur yttre krav i förhållande till den 
kontroll över situationen som upplevs och vilket socialt stöd som ges visat sig ha inverkan på 
medarbetares välmående. Det är också viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar inom dessa 
så kallade kontaktyrken så innehåller själva arbetet i sig friskfaktorer. Det brukarnära, ganska emotionellt 
krävande arbetet är något av det mest stimulerande och meningsfulla arbete som finns. 
  
Det är främst kvinnor som arbetar inom dessa yrken så när ohälsan drabbar yrket så drabbar den också 
gruppen kvinnor mer än gruppen män. Men matrisen visar att även män inom dessa yrken har hög 
sjukfrånvaro. Kommer man tillrätta med arbetsmiljön här så kommer också kvinnors överrepresentation i 
sjukskrivningsstatistiken att minska. Det visar på vikten av att se på statistiken med ett genusperspektiv. 
Genusperspektivet är också viktigt utifrån att samma yrke kan visa upp helt olika hälsolägen när det 
presenteras uppdelat efter kön. Det är rimligt att ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel 
också ges samma uppdrag och arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det 
fortfarande finns stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur förhåller det sig på kommunens 
arbetsplatser? Finns det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som ges för uppdragen som män 
respektive kvinnor har? Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller 
andra könet? Bemöts kvinnor och män på samma sätt?  Erbjuds män och kvinnor lika villkor på 
arbetsplatserna? Erbjuds lika villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som 
inom traditionellt kvinnodominerade verksamheter? 
 
Borås Stad behöver, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och förebyggande med 
arbetsmiljön inom traditionellt kvinnliga yrken och framförallt lyfta blicken och se arbetsmiljöfrågorna och 
den negativa sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. IFAU slår 
fast att kvinnor är borta från arbetet längre och är inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. 
Slutsatsen utifrån det är att det inte bara är den enskildes ohälsa eller upplevda hälsa som avgör. Det är 
även en fråga om inställning till sjukskrivning från såväl individen som arbetsgivaren och sjukvården. Det 
kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors och mäns arbete och ohälsa befästs av 
arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården. Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors 
högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva 
vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid 
Göteborgs universitet, förstärker det här resonemanget. Enligt henne är det inte könet som skapar 
ojämställdheten utan det är själva organiseringen av arbetet som gör det. Det som idag benämns som 
kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och att 
det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter. Men Annika 
Härenstam understryker att arbetsmiljön inte är utformad efter vare sig yrke eller kön och att lösningen 
inte är att enbart analysera utifrån dessa två kategorier. Förändringar som sker inom en verksamhet/sektor 
påverkar framförallt det kön som är överrepresenterat inom verksamheten/sektorn.  
 

3.3 Rehabilitering, inflöde och återgång 

Ett tidigt agerande i rehabiliteringsflödet är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det minskar 
efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för individen, 
arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga skeenden behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  
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Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen - inflöde 

 Antal Nyckeltal 1) 

Inflöde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2018 1 522 248 1 770 1,1 0,5 0,9 

2017 

2016 

2015 

 1 570 

 1 519 

1 562 

214 

237 

246 

1 811 

1 756 

1 808 

1,4 

1,1 

1,5 

0,6 

0,5 

0,7 

1,2 

1,0 

1,3 

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000     

 
Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
antas att de allra flesta har ett rehabiliteringsbehov som är omfattande ur både ett hälso- och 
verksamhetsperspektiv.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 90 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare 
2,5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 95 procent tillbaka i arbete.  Endast 5 procent 
av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning för 
att återgång i arbete ska vara möjlig. 
 

Rehabilitering – återgångar 

 Antal Nyckeltal 

Återgångar   Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2018 81 40 121 0.4 0,7 0,4 

2017 

2016 

2015 

101 

306 

442 

39 

45 

82 

140 

351 

524 

0,5 

0,6 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

0,5 

0,7 

0,6 

1) Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 

 
Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.  
 
Statistiken visar att antalet avslutade rehabiliteringsärenden är färre än tidigare år. Det är kvinnorna som 
fortsätter minska medan det är ett relativt oförändrat läge för män. En del av förklaringen kan finnas i 
själva sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska diagnoser står för den största ökningen och är den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014. Det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som 
den psykiska ohälsan är störst. Utöver att diagnosgruppen utgör en så stor del av de påbörjade sjukfallen, 
står den också för de längsta sjukskrivningstiderna och har lägst grad av återgång i arbete enligt en rapport 
från Försäkringskassan. Det tar alltså längre tid att komma tillbaka till jobbet för den som varit sjukskriven 
för psykisk ohälsa, jämfört med genomsnittet av alla diagnoser.  
 
Forskning visar att män generellt får tidigare specialistremisser och stöd av arbetsgivaren än kvinnor, något 
som ses som en nationell utmaning. Det förs även en diskussion om att män rehabiliteras utifrån arbete 
medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad behöver dels analysera om det görs 
skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i återgångar för olika yrken 
och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga nämnder använder Heroma i 
hanteringen av rehabiliteringsärenden. Med hjälp av Heroma kan fler parametrar undersökas och följas 
upp genom val av olika rapporter vilket ger ett bättre underlag för analys. Det är också av betydelse att se 
över hur andra berörda parter, som exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, reagerar 
och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare.   
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Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 
Sjuklönekostnaderna ökade med drygt 3,3 miljoner kronor och stannade på 97,6 miljoner kronor, en 
ökning med 3,4 procent. Detta är kostnaden Borås Stad bär för sjuklön för de två första veckornas 
sjukskrivning. Större delen av årets ökade kostnader för sjuklön är en följd av den årliga uppräkningen av 
lönekostnader. Medianlönen ökade under 2018 med 3,3 procent. Det är en delförklaring till att  
sjuklönekostnaderna ökar trots att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivåer som förra 
året. Omräknat enligt medianlönen på 28 500 kr motsvarar sjuklönekostnaderna 286 årslöner. Viktigt att ta 
med i resonemanget är att summan som synliggörs i utbetalning av sjuklön endast är en del av de 
kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. 
 

 
Värdet av god hälsa 
Det finns ekonomiska aspekter av hälsa och ohälsa som är viktiga att resonera kring.  I de kostnader som 
arbetsgivaren har ingår sjuklön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Men frånvaro ger även 
produktions- och kvalitetsbortfall och ökade kostnader för att täcka lönen för en vikarie. Rent krasst 
betalar kommunen för den som är frånvarande utan att få någon motprestation. I vissa verksamheter krävs 
det direkt en vikarie, vilket innebär att arbetsgivaren under korttidsjukfrånvaron betalar dubbelt för samma 
arbete. Om utgångspunkten är att den ordinarie medarbetare är mer produktiv när denne är på arbetet än 
vikarien så betalar arbetsgivaren en större summa pengar men får mindre arbete utfört. För de 
verksamheter där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren helt utan att få någon motprestation 
tillbaka. En viktig effekt av att ta fram vad kort- och långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet 
av att ha medarbetare som är friska. För att illustrera vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.  
 
Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men kostnaderna 
kan ändå vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och denne tar då över den 
ordinarie medarbetarens arbetsplats inklusive kostnader för lokal, utrustning med mera. De stora 
utgifterna blir istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader för rehabilitering av den 
sjukskrivne medarbetaren. Sättet att räkna är hämtat från ”Boken om personalekonomi” (Johrén, Högberg 
och Catasus, 2012). 
 
Beräkningarna av en korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av månadslönen och kostnaden för 
långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr enligt använd modell. 
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Exempel 1 Förskollärare. Faktiska siffror från Borås Stad vad gäller kostnader och antal sjuktimmar.  
I beräkningen ingår lön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 

Förskollärare Kostnad kr/tim Sjukfrånvarotimmar Sjukfrånvaro
kostnader 

    

I arbete 354   
    
Sjuk dag 1 167  7 691  1 284 397 
Sjuk dag 2-14 305  67 231  20 505 455 
Långtidssjuk dag 15-90 54  22 138  1 195 452 
    
Inkl vikarie vid korttidssjuk 324  74 922  24 274 728 
Inkl vikarie vid långtidssjuk 
Minikostnad upp till 90 dagar 

408  22 138  9 032 304 

 
Exempel 2 Undersköterska. Faktiska siffror från Borås Stad vad gäller kostnader och antal sjuktimmar.  
I beräkningen ingår lön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 

Undersköterska Kostnad kr/tim Sjukfrånvarotimmar Sjukfrånvaro
kostnader 

    

I arbete 314   
    
Sjuk dag 1 160  6 795  1 087 200 
Sjuk dag 2-14 271  69 394  18 805 774 
Långtidssjuk dag 15-90 47  51 319  2 411 993 
    
Inkl vikarie vid korttidssjuk 298  69 394  20 679 412 
Inkl vikarie vid långtidssjuk 
Minikostnad upp till 90 dagar 

361  51 319  18 526 159 

 
 

3.4  Hälsofrämjande insatser 

Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska medar-
betare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från 
arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliter-
ingsinsatser får positiva effekter för personalen vilket också avspeglar sig i hela organisationen. Det 
handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med riktade insatser 
utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt i syfte att öka 
hälsan och minska sjukfrånvaron.  
 

Psykosocial arbetsmiljöscreening 
Ett nytt arbetssätt för psykosocial arbetsmiljöscreening har tagits fram och prövats, men tyvärr föll det inte 
ut som önskat så istället fortsatte arbetet med att hitta ett alternativ, då tidigare screeningsresultat visat att 
metoden ger effekt på korttidsjukfrånvaron. Syftet med screeningarna var att erbjuda ett verktyg som 
stöttar chef och medarbetare att tillsammans arbeta för en gynnsam psykosocial arbetsmiljö och bidra till 
ett gemensamt engagemang för verksamhetens uppdrag. Screeningen skulle ge arbetsplatsen en förståelse 
för vad som påverkar hälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Urvalet av arbetsplatser grundade sig på 
sjukfrånvarostatistik och dialog med förvaltningarnas personalfunktioner. De samlade erfarenheterna och 
kunskaperna som kommit fram ur arbetet med screeningarna har varit en viktig grundpelare i 
framtagningen av projektet Frisk organisation.   

 

Frisk organisation – satsning på organisationshälsa 
SKL:s projekt Socialt utfallskontrakt förädlades under året till ett projekt i egen regi under namnet  Frisk 
organisation med fokus på organisationshälsa. Erfarenheterna från arbetet med psykosocial 
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arbetsmiljöscreening har varit en del i bakgrundsarbetet tillsammans med kunskaper och analys som Borås 
Stad fick genom arbetet med socialt utfallskontrakt. Projektet är en satsning över tre år med syftet att 
minska inflödet till sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena. Målet är att nå en rimlig och stabil 
nivå för sjukfrånvaro över tid.  
 
Satsningen är på totalt 30 mkr fördelade över tre år. Målet är att det ska kunna räknas hem genom en 
sänkning av sjukfrånvaron från dagens 7,4 % till 5,0 %, vid projektets slut. Lyckas projektet innebär det 
utöver en årlig sjuklönekostnadsminskning på 40 mkr också att man kan ta tillvara en arbetskraftsreserv på 
245 årsarbetare. Projektet bygger på två delar, ett chefsstöd ( en avdelning), som genom 
arbetsplatsscreeningar fångar upp och hanterar ”färsk sjukfrånvaro” och ett beslutsstöd (IT-stöd) för att 
på ett snabbt sätt fånga upp arbetsplatser med hög andel medarbetare med riskfrånvaro. Syftet är att arbeta 
bort den ohälsa som kan härledas till organisatoriska faktorer. Alltså ohälsa som organisationen själv är 
med och skapar.  
 
Under hösten har rekrytering, införskaffande och iordningställande av lokaler, planering och förarbete 
pågått för att ha projektet i drift januari 2019.  
 

Pausit 
Forskning har på senare tid visat allt tydligare att det är av betydelse att minska på stillasittandet och få in 
rörelse under arbetsdagen. Där är pausprogram ett sätt att förebygga fysiska besvär hos medarbetare. Ett 
pausprogram riktar sig till dem med ett statiskt, stillasittande arbete men lämpar sig också för grupper som 
är i rörelse under arbetspassen och behöver få in återhämtning. Under året har det gjorts en central 
satsning på en site-licens för pausprogrammet Pausit för samtliga datoranvändare i kommunen.  
 

Friskvårdsförmåner 
Borås Stad erbjuder ett friskvårdsbidrag på 50 procent, max 1 500 kr per person och år, för medarbetare 
oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta del av 
bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Borås Stad utökade ramen för godkända aktiviteter under året till att 
täcka in samtliga aktiviteter som godkänns av Skatteverket. Detta skedde i samband med att även 
Skatteverket valde att ta med sporterna golf, ridning och slalom. Samtliga medarbetare erbjuds också gratis 
inträde till kommunens badanläggningar. Under året har 3 589 personer tagit ut hela eller delar av bidraget, 
en ökning med några hundra personer jämfört med 2017. Under tre veckor i november noterades 
aktiviteten på de ansökningar om friskvårdsbidrag som kom in till Löneservice. Siffrorna är inte 
heltäckande men ger en fingervisning om vilka aktiviteter som medarbetarna använder sitt friskvårdbidrag 
till: träning/gym 769 stycken, massage 254 stycken och kost 34 stycken och en övrig post på drygt 80 
ansökningar. Det har skett drygt 17 000 bad fördelade mellan Stadsparksbadet, Borås Simarena, 
Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. En ökning med drygt 5 000 bad i jämförelse med förra året. Totalt 
har 2 571 medarbetare hämtat ut badkort under 2018, en ökning med 957 personer. För baden debiterades 
förvaltningarna i år totalt 980 000 kr. Tillsammans uppgår friskvårdssatsningarna till 5,1 miljoner kronor. 
Den största delen, 4,2 mkr, står friskvårdsbidraget för.  

 

Hälsoinspiratörsutbildning 
Flertalet arbetsplatser i Borås Stad har en hälsoinspiratör som tillsammans med chef sätter fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer runt om i 
organisationen. För att hälsoinspiratörerna ska ha en gemensam plattform anordnas årligen en central 
grundutbildning med tillhörande tematräffar. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hälsoområdet 
och praktiska verktyg för uppdraget. Det har varit ett stort tryck på grundutbildningen under året vilket 
genererat extra insatta utbildningstillfällen. Under 2018 har 60 nya inspiratörer gått grundutbildningen och 
350 inspiratörer deltagit på inspirationsträffar fördelade över fyra tillfällen. Hälsoinspiratörerna får även 
kunskapspåfyllning genom nyhetsbrev.  
 

Familjeföreläsning 
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare. Till föreläs-
ningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, därav namnet Familjeföreläsning. Morgan Alling var 2018 
års föreläsare på temat hur man vänder negativa erfarenheter till sin fördel. Hur löser man konflikter med 
besvärliga människor; Livskamrater, arbetskamrater, vänner, grannar eller kanske till och med en själv. 
Bäckängsgymnasiets aula var fullsatt med 800 förväntansfulla åhörare.  
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MerKraft 
Personalklubben MerKraft anordnar regelbundet aktiviteter för att inspirera anställda i Borås Stad till en 
aktiv fritid. Det handlar om allt från gratis gympa, nybörjarkurs i crawl, innebandyturnering, körsång, 
föreställningar på Göteborgsoperan, lunchteater, minigolf, paddling, off-trail, bio, föreläsning med Annelie 
Pompe, karate och pärlkurs till räk- och laxkryssning i skärgården och skidskola vintertid. Samtliga 
medarbetare är medlemmar i klubben i och med sin anställning och aktiviteterna är kostnadsfria eller ges 
till subventionerade priser. 
 

Medarbetarcentrum 
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i Boråsregionens 
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation för att undvika så kallade 
inlåsningseffekter och deras negativa konsekvenser för medarbetarna. Dessutom arbetar 
Medarbetarcentrum med att stödja chefer och deras arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation 
och för att göra Borås Stad till en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. 
 
Under året har 89 medarbetare gjort en förändring genom kontakt med Medarbetarcentrum. 51 
medarbetare har gjort en förändring med hjälp av matchningsdatabasen, där lediga tjänster från 
medlemskommunerna skickas till Medarbetarcentrum för matchning.  Till den här databasen har Borås 
Stad skickat in 1 429 tjänster för matchning. Drygt 422 personer har varit i kontakt med 
Medarbetarcentrum för reflekterande samtal, coachande samtal eller grupputvecklingsinsatser av olika slag. 
Vid 18 tillfällen under året har Medarbetarcentrum presenterat verksamheten. Dessa tillfällen har berört 
222 medarbetare och chefer.  
 
Genom åren har Medarbetarcentrum matchat närmare 2 400 tjänster för medlemskommunerna med 
många nöjda medarbetare och chefer som följd. 
 

3.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

I Borås Stad kompletteras det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med insatser för att 
behålla eller utveckla hälsan hos medarbetarna och sedan 2011 är främjande arbetsrutiner och verktyg 
integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De övergripande riktlinjerna för hur arbetsmiljöarbetet 
ska utformas är beslutade av kommunfullmäktige och ingår i det Personalpolitiska programmet/Hållbart 
arbetsliv. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem Stratsys 
med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar 
förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom stärker likvärdighet och 
underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Under året har det gjorts en förvaltningsövergripande 
översyn och revidering av SAM-modulen för att den än bättre ska fylla sitt syfte.  
 
Nämnderna har i uppföljningen av kommunfullmäktiges indikatorer för egen organisation rapporterat i 
Stratsys att förvaltningarna arbetar aktivt med insatser och åtgärder för att främja en positiv 
hälsoutveckling och bromsa sjukfrånvaron. I det arbetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet och Borås 
Stads rutiner en grund. 

 
Arbetsskador och tillbud 
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och 
ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I detta arbete vilar ett stort ansvar på 
skyddskommittéerna liksom för chef och medarbetare att agera lärande utifrån de arbetsskador och tillbud 
som uppstår. Nationellt har det skett stora arbetsmiljöförbättringar gällande den fysiska arbetsmiljön under 
senare år, vilket bland annat visat sig i minskade arbetsplatsolyckor. Men förbättringarna har främst gynnat 
män inom den privata sektorn. De arbetsskador och tillbud som sker inom kvinnodominerade 
verksamheter är mer av social och organisatorisk karaktär och kräver andra typer av insatser. 
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att ett tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller 
ohälsa. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket.  



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 ARBETSMILJÖ 

35 

 

 
 
Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer. En god 
säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande arbetsmiljöarbetet.  
 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2018 till totalt 808 stycken, en ökning med 125 anmälningar jämfört 
med 2017.  De två i särklass vanligaste orsakerna är skadad av person och fallolyckor. Fallolyckor är den 
orsak som ökat mest. Det är den vanligaste orsaken för kvinnor och står för nära 30 procent av anmälda 
arbetsskador. Skadad av person står för 25 procent och fysisk överbelastning för 12 procent. Bland 
männen är det istället skadad av person som är mest förekommande med 30 procent följt av fallolyckor på 
nära 20 procent och skadad av (egen) hanterat föremål på drygt 10 procent. 
 
Antalet anmälda tillbud har ökat till 1 263 jämfört med 837 förra året. En ökning som till viss del beror på 
att fler rapporterar in i Heroma varSAM. Utifrån arbetsmiljöverkets triangel blir det tydligt att en 
organisation som har drygt 1 200 tillbud på ett år indirekt har väldigt många riskabla förhållanden och 
beteenden att arbeta med ute i verksamheterna. Det är också en bra bit kvar innan det råder balans sett till 
fördelningen mellan tillbud och arbetsskada. Bland tillbuden är hotsituation den vanligaste orsaken på  
nära 40 procent, de flesta av dem återfinns bland kvinnorna. Sedan följer brister i arbetsorganisationen och 
tidsbrist och stress, med 14 respektive 13 procent. Dessa orsaker är höga för både män och kvinnor men 
män har även procentuellt sett många tillbud inom underhåll och service.  
 
Rapportering av tillbud och arbetsskador via självrapportering i Heroma görs i otillräcklig omfattning i 
verksamheterna. Förvaltningarna uppger att systemet är komplicerat vilket är en orsak till att inte alla 
tillbud rapporteras. För att komma tillrätta med detta testas AFA:s system IA för rapportering av tillbud 
och arbetsskador. 
 
Bilden är tydlig. Det är viktigt att dels komma tillrätta med inrapporteringen och användande av de 
stödsystem som finns, dels agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för att 
undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  
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3. 6 Jämställdhet och likabehandling 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och 
handlar om att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
Att skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  
 
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter ligger som aktivitet i SAM-kalendern. Aktiviteten innebär att 
arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder och följer upp arbetet på samma 
sätt som annat arbetsmiljöarbete.  
 
Under året har en kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter gjorts för att synliggöra 
det arbete som redan görs i verksamheterna. Förslag på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan stärkas 
och utvecklas har lämnats i en rapport som kommer att behandlas politiskt under 2019. 
 
Under våren hölls fyra frukostseminarier som var öppna för samtliga medarbetare. Syftet var att under 
enkla former föra dialog om ämnen som berör inom jämlikhetsområdet. Bland annat handlade 
seminarierna om #Me too, hälsa och jämlikhet och bastukultur. 

 
3.7  Företagshälsovård 

Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet och 
att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås Stads leverantör av 
företagshälsovård är Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö och 
rehabilitering. Leverantören ska vara en expertresurs och stärka kommunens arbete inom dessa områden. 
Främjande tjänster som chefscoachning, grupp- och ledarutveckling har lyfts ut i separata avtal för att ge 
förvaltningarna ett större utbud och fler leverantörer för dessa uppdrag.   
 

Feelgood  
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2018 är 6 mkr. Efterhjälpande insatser för individ uppgår 
till 5,4 mkr, vilket är ett resultat av att kommunen arbetar aktivt med rehabilitering för långtidssjukskrivna 
medarbetare. De mest frekvent beställda tjänsterna är konsultation individ, stödsamtal, 
arbetsförmågebedömning och stöd kopplad till beroenden såsom alkohol och droger. Psykolog är den 
profession som använts mest följt av läkare och sjuksköterska.  
 
Kvinnorna använder sig av företagshälsovårdens tjänster mer än männen, men skillnaden mellan 
grupperna har minskat under året.. Idag är nära 30 procent av de som använder av företagshälsovård män. 
Kvinnorna som vänder sig till företagshälsovården är fortfarande fler till antalet i samtliga åldersintervall 
men männen har ökat markant i åldersgruppen 18-29 år. Att ohälsan generellt sett växer i gruppen yngre 
män är något som visat sig i jämförelse med andra kommuner i vår storlek men också i 
jobbhälsorapporten 2018:3 från Sveriges företagshälsor.  
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3.8 Tabellavsnitt arbetsmiljö 

Tabell 3.1 Frisktal per åldersintervall 

 2015 2016 2017 2018 

    Kvinnor Män Totalt 

 
      

29 år och yngre 55,7 54,3 52,4 48,3 61,7 52,0 

30-50 år 57,5 58,3 59,1 54,2 65,0 56,5 

51 år och äldre 52,7 53,0 52,1 46,8 62,9 50,9 

       

Totalt kommunen 56,0 55,8 55,5 50,7 63,6 53,8 

 
Tabell 3.2 Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 

  

2017  2018  

  Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete  3,2 3,1 2,2 2,8 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  3,8 4,5 2,2 3,8 

Administratörsarbete  6,0 6,4 4,0 6,0 

     

Vård- och omsorgsarbete     

Psykolog Iu 11,4 0,5 7,7 

Sjuksköterska 6,8 7,9 3,0 7,4 

Undersköterska Iu 12,1 7,5 11,6 

Vårdbiträde  iu 10,1 6,2 8,8 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl 8,2 9,1 9,7 9,2 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  mfl Iu 6,6 7,6 6,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent Iu 9,4 2,2 7,3 

Stödpedagog, -assistent, vårdare Iu 11,3 9,8 10,3 

Personlig assistent, anhörigvårdare 6,7 7,7 2,5 6,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete iu 6,5 2,4 5,5 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  3,8 4,2 3,0 3,9 

Gymnasielärare  2,7 5,9 2,5 4,4 

Förskollärare  8,4 9,8 4,9 9,5 

Fritidspedagog  6,4 8,1 7,2 7,8 

Övrigt lärararbete  4,0 5,4 2,4 4,5 

Barnskötare  9,9 9,8 14,0 10,0 

Dagbarnvårdare  10,4 16,9 - 16,9 

Elevassistent  7,9 10,2 4,1 7,7 

Övrigt skol- och förskolearbete  7,3 8,7 4,0 7,1 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  10,4 11,5 7,0 9,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 7,8 7,7 3,5 6,7 

Övrig fritid kultur turism  3,4 6,8 2,9 5,0 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  7,1 7,5 2,8 5,9 

Ingenjör 2,7 3,3 2,2 2,5 

Tekniker  4,4 2,6 4,7 4,4 

Hantverkararbete  6,3 7,3 7,0 7,0 

Köks- och måltidsarbete  8,1 7,4 6,2 7,2 

Städ tvätt och renhållningsarbete 7,4 8,3 4,2 7,3 

     

Kod saknas 0,6 0,2 0,1 0,1 

     

Totalt kommunen 7,3 8,3 4,7 7,4 

 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 ARBETSMILJÖ 

38 

Tabell 3.3 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  

Nämnder Kvinnor Män Totalt 

    
Revisorskollegiet 0,2 0,4 0,3 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 9,2 2,8 7,1 
    
Lokalförsörjningsnämnden 11,6 2,2 5,8 
Samhällsbyggnadsnämnden 7,8 2,5 5,2 
Servicenämnden 4,6 4,5 4,6 
Tekniska nämnden 6,4 9,4 8,4 
Miljö- och konsumentnämnden 6,9 3,7 6,1 
    
Fritids- och folkhälsonämnden 8,7 6,1 7,6 
Kulturnämnden 6,0 1,8 4,6 
    
Förskolenämnden 9,3 8,8 9,3 
Grundskolenämnden 7,0 4,2 6,3 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,5 3,2 4,7 
    
Individ- och familjeomsorgsnämnden 7,0 6,0 6,8 
Arbetslivsnämnden 3,0 3,1 3,0 
Vård- och äldrenämnden 10,7 6,4 10,0 
Sociala omsorgsnämnden 9,7 5,8 8,9 

    
Totalt kommunen 8,3 4,7 7,4 

 
 

   

Tabell 3.4 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid
Bolag 2017 2018 

Borås Energi och Miljö AB 4,7 4,5 

Borås Elnät AB 2,8 3,6 

AB Bostäder i Borås 5,5 5,0 

Borås Djurpark AB 8,1 8,2 

   

 
Tabell 3.5 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 
  2018 

 2015 2016 2017 Kvinnor Män Totalt 

       

29 år och yngre 5,3 5,6 6,7 7,5 4,7 6,8 

30-49 år 7,1 7,2 6,7 8,0 4,3 7,1 

50 år och äldre 8,8 9,0 8,4 9,2 5,3 8,1 

       

Totalt kommunen 7,4 7,5 7,3 8,3 4,7 7,4 

 
 
Tabell 3.6 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 

 2015 2016 2017 2018 

     

Kvinnor 62,6 62,2 58,5 56,7 

Män 50,3 49,8 43,5 41,4 

     

Totalt kommunen 60,7 60,2 56,1 54,2 
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Tabell 3.7 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  
År Deltid Heltid 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

       

2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 

2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 

2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 

2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 

 
 
Tabell 3.8 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

  2013  2014  2015 2016 2017 2018 

       
Kvinnor  15,4  15,3 16,1  13,9  15,1 15,8 
Män  10,1  9,8 10,6  9,8  10,4 10,7 
       
Totalt  kommunen  14,1  13,9 14,7  12,9  13,9 14,5 

 
 
Tabell 3.9 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

   Kvinnor  Män 

         2017 2018  2017 2018 

        

A   46,4 45  7,1 20 

B 

C 

D 

  28,5 

0,0 

25,0 

35 

3 

17 

 17,8 

14,2 

60,7 

14 

14 

52 

 
  



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 ARBETSMILJÖ 

40 

Tabell 3.10 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2018 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Dagar 
per 

anställd 

     

Ledningsarbete 20 8 28 6,5 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  22 5 27 6,9 

Administratörsarbete  40 4 44 15,0 
     

Vård- och omsorg     

Psykolog 1 - 1 24,3 

Sjuksköterska 38 1 39 17,7 

Undersköterska 301 28 329 31,7 

Vårdbiträde.  36 5 41 14,9 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl 8 3 11 19,8 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  m lf 34 5 39 15,4 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 7 - 7 19,4 

Stödpedgog, -assistent, vårdare 37 10 42 11,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 19 1 20 20,8 

Övrigt socialt och kurativt arbete 6 - 6 6,3 
     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  52 7 59 5,8 

Gymnasielärare  30 7 37 9,9 

Förskollärare  167 4 171 17,4 

Fritidspedagog  20 3 23 9,6 

Övrigt lärararbete  19 3 22 5,9 

Barnskötare  76 8 84 18,8 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  31 3 34 17,2 

Övrigt skol- och förskolearbete  9 - 9 11,2 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  8 5 13 22,5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 8 1 9 18,9 

Övrig fritid, kultur, turism 11 - 11 8,7 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  10 - 10 10,4 

Ingenjör 2 5 7 2,5 

Tekniker  0 7 7 6,0 

Hantverkararbete 4 30 34 11,7 

Köks- och måltidsarbete  40 8 48 14,6 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  41 4 45 21,8 
     

Kod saknas - - - - 

     

Totalt kommunen 1 097 165 1 262 15,2 
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Tabell 3.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2018 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Elolycka, brand, explosion, sprängning 0 1 1 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 4 2 6 

Den skadade föll 174 30 204 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 35 8 43 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 6 7 13 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 14 4 18 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 46 17 63 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 158 47 205 

Skadad av djur 1 0 1 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 75 15 90 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 23 1 24 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 8 2 10 

Fordonsskada eller påkörd 26 12 38 

Annat 51 13 64 

Ej kategoriserade - - 28 

    

Totalt kommunen 621 159 808 

 
 
Tabell 3.12 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2018 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Tekniska brister 41 15 56 

Brister i underhåll och service 69 22 91 

Brister i arbetsinstruktioner 36 13 49 

Brister i utbildning 13 2 15 

Brister i kommunikation 52 8 60 

Brister i arbetsorganisation 147 26 173 

Tidsbrist eller stress  150 15 165 

Hotsituation 440 62 502 

Obesvarade 127                     9 136 

Ej kategoriserade                                                                                                       

 

Totalt kommunen 

- 
 
 

1075 

- 
 
 

172 

16 
 
 

1 263 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Definition: Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har 
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med 
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål. 
 

Definition: Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare kompetens att klara nuvarande eller framtida 
arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt erfarenhetsutbyte 
eller att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 
 

4. 1 Framtida kompetensförsörjning 

Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är stor och kommer med all sannolikhet att bli större 
under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås till och med år 2026 utmärks av en ökning av 
både gruppen barn och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 6-19 år ökar under perioden med 25 
procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern allra mest. Äldre över 80 år ökar med drygt 27 
procent. Under samma period ökar befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) med knappt 10 procent.  
 
För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Det handlar om att 
möjliggöra för fler att jobba mer och längre, skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta 
heltid och att stanna fler år i yrkeslivet. Att minska ohälsan är en fortsatt viktig fråga. Staden har avsatt 30 
miljoner kronor för att under en treårsperiod arbeta med projektet Frisk organisation. Syftet med projektet 
är att med hjälp av nya arbetssätt komma till rätta med den sjukskrivning som kan härledas till 
organisatoriska faktorer. Att genom digitalisering effektivisera verksamheten är ytterligare en strategi. Det 
behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt.  
 
Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning) inom områdena socialsekreterare och hälso- och sjukvårdsverksamhet har följts upp under 
året. Lönesatsningar på socialsekreterarna har skapat förutsättningar för en utökad rekrytering och man är 
nu mindre beroende av bemanningsföretag än tidigare. Även när det gäller hälso- och 
sjukvårdsverksamheten har lönesatsningar gjorts på hela gruppen. Ett försök med decentraliserad 
lönesättning vid nyanställning har också påbörjats. Införandet av så kallade HSV-dagar där legitimerad 
personal träffas över förvaltningsgränserna för gemensam kompetensutveckling har lyfts fram som något 
positivt. 
 
Att lyfta fram stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det 
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Verktyg i detta arbete är 
en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att 
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat personliga kontakter, tryckt media, internet och 
sociala medier samt närvaro på arbetsmarknadsdagar, där Borås Stad bland annat medverkat på STARK-
dagen på Högskolan i Borås samt flera mässor både i Borås och Göteborg.  En aktivitet i arbetet med att 
skapa ett enhetligt sätt att kommunicera Borås Stads erbjudande som arbetsgivare är under året framtagna 
riktlinjer för platsannonser vilka kommer att implementeras fullt ut under våren 2019. 

 
För att möta framtidens rekryteringsbehov samarbetar Borås Stad med Nordjobb som har en databas med 
personer som vill arbeta i Nordiska länder. Nya satsningar som är påbörjade är ett samarbete med Eures 
som är en del av Arbetsförmedlingen som hjälper arbetsgivare att rekrytera från europeiska länder. 
Satsningen innebär att påbörja rekrytering från andra länder där det finns ett överskott av kompetens i de 
yrken där vi har rekryteringsbehov.  
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Diskussioner om praktiksamarbete med utbildningsanordnare i Finland har påbörjats med förhoppning att 
studenter vill komma tillbaka till Borås för att arbeta efter avslutad praktik. Framgent kan det även vara 
intressant att påbörja praktiksamarbete med andra länder än Finland. 
 

4.2  Centrala utbildningar och kurser 

En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser.  
 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2018 
genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, medieträning och excel. Centrala 
utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har också genomförts. 
Exempel på sådana är kurser för ekonomer och hälsoinspiratörer samt utbildningen motiverande samtal. 

 
4.3  Chef- och ledarutveckling 

Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig i första hand till nya chefer, men även erfarna chefer kan kostnadsfritt ta del av det. 
För en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i 
arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads obligatoriska interna chefsutbildning, ”Chef- 
och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar, ingår i programmet. 
 

Framtidens chef 
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärutvecklingsmöjligheter. 
 
Under 2018 genomgick åtta personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  
 
Under 2018 sökte 21 personer till 2019 års utbildning. Av dem valdes nio personer ut vilka kommer att 
genomgå Framtidens chef. Fyra av de tio deltagarna är lärare. 
 

4.4  Fritidsstudier 

48 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där 
bidrag beviljats är för påbyggnadsstudier till distriktssköterska, vård- och omsorgsadministration, breddad 
behörighet för lärare, didaktik samt svenska som andraspråk. 
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Definitioner 
 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 
 
Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 
 
Anställningsform Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för 

grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 
 
Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 
  
Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 

arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 
 
Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 

heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 
 
Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 

typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 
 
Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
 Systemet är uppbyggt av cirka 120 olika så kallade etiketter. När dessa slås 

samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personal-
grupper (30 stycken). 

 
PO-pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och 

arbetsgivaravgift enligt avtal. 
 
Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 

den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 
 
Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 11. 
 
Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 

veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

 
Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  
 
Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-

ning. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av godkända LOV-företag  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2019-03-18 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-03-25 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-03-22 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00873 3.7.2.0 Programområde 02 

Handläggare: Magnus Jungvid 
 

Datum 

2019-03-15 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 
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Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00873 3.7.2.0 

  

 

Redovisning av godkända LOV-företag  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har beslutat att tillämpa lagen om valfrihet i fråga om hemtjänst och 

daglig verksamhet enligt LSS. Handläggning av förfrågningsunderlag, 

avtalsuppföljning samt beslut om sanktioner sker på Stadsledningskansliet. Det 

dagliga arbetet med val och ersättning för utförda insatser sker på respektive 

förvaltning. 

Resultat av avtalsuppföljning 

Avtalen med de privata utförarna inom hemtjänst gäller ett år i taget och ny 

avtalsperiod startar vid varje årsskifte. Resultatet av 2018 års avtalsuppföljning 

har lett till i att alla bolagen har fått förnyad auktorisering.  Ett av 

hemtjänstföretagen har blivit auktoriserade med krav på åtgärder eftersom 

bolaget inte har kunnat visa att bolaget har uppnått den avtalade nivån på 75 % 

undersköterskor. Kravet uppfylldes i januari 2019. Katarinas Hemtjänst AB har 

den 6 mars 2019 försatts i konkurs. 

Sammanställning över aktuella utförare inom hemtjänst 

Bolag Godkänd 

Anneliinas Hemtjänst AB OK 

Med Omtanke AB OK 

Osdals Hemtjänst AB OK 

Brämhults Hemtjänst AB OK 

Katarinas Hemtjänst AB OK 

 

Avtalsbrott, allvarliga signaler och sanktioner 

Några signaler att brukare skulle fara illa på ett allvarligt sätt vid utförande av 

hemtjänst har inte kommit till Stadens kännedom under 2018. Klagomål och 

signaler eller avvikelser ska bearbetas av bolagen själva. Syftet med att bolagen 

själva ska bearbeta klagomål och avvikelser är att organisationerna ska lära sig 

och utifrån erfarenhet förbättra och säkra sin verksamhet.  

Godkännande inför den nya avtalsperioden utesluter inte att Staden kan säga 

upp eller kräva åtgärder mot bolagen under avtalstiden. 
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Beslutsförslag   

 

Beslutet expedieras till 

1. Vård och äldrenämnden 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut kvartal 4 år 2018 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Rapporterna läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Datum 

2019-03-18 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-03-25 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-03-22 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00342 3.7.2.25 Programområde 02 

Handläggare: Jon Hjärne 
 

Datum 

2019-03-14 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jon Hjärne 
Handläggare 
033 357075 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut kvartal 4 år 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

            

Sammanfattning  

 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade. 

 

           

Ärendet i sin helhet 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
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tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade. 

 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 

om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 

tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 

över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 

av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 

kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 

rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 

sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  

 

 
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 

period.   
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 

§ SoL t.o.m. 31 december 2018 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 

t.o.m. 31 december 2018   

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Kvalitetschef 
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  

Datum 

 
 

2019-04-08 
 

 

 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 9 § LSS t.o.m. 31:e december 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden   Daglig verksamhet 455 M 

Sociala omsorgsnämnden    147 M 

Sociala omsorgsnämnden    266 M 

Sociala omsorgsnämnden    147 M 

Sociala omsorgsnämnden    245 K 

Sociala omsorgsnämnden    140 K 

Sociala omsorgsnämnden    146 M 

Sociala omsorgsnämnden    222 M 

Sociala omsorgsnämnden    220 M 

Sociala omsorgsnämnden    1342 M 

      

      

      

Sociala omsorgsnämnden   Ledsagning 244 
 

M 
 

      

Sociala omsorgsnämnden   Kontaktperson 217 M 

Sociala omsorgsnämnden    214 M 

Sociala omsorgsnämnden    153 K 

Sociala omsorgsnämnden    103 K 

Sociala omsorgsnämnden    74 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden   Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1687 M 

Sociala omsorgsnämnden    1492 K 

Sociala omsorgsnämnden    1061 M 

Sociala omsorgsnämnden    1049 M 

Sociala omsorgsnämnden    847 K 

Sociala omsorgsnämnden    572 K 

Sociala omsorgsnämnden    601 M 

Sociala omsorgsnämnden    473 M 

Sociala omsorgsnämnden    325 K 

Sociala omsorgsnämnden    181 K 

Sociala omsorgsnämnden    165 K 

      

      

Sociala omsorgsnämnden   Korttidsvistelse 97 M 

Sociala omsorgsnämnden    270 K 

      

      

      

Analys 
 

Sociala omsorgsnämnden 

Funktionshinderverksamhet 

Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2018 rapporterades tio beslut om daglig verksamhet 
som ej verkställda. Tre av dessa har dock i skrivande stund redan verkställts.  

Fyra av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller 
andra personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, eller 
att brukaren har tackat nej till föreslagen plats. 
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Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Elva beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna har under fjärde kvartalet 2018 rapporterats som ej verkställda. Av 
dessa har sex brukare erbjudits bostad med särskild service under 2018 men tackat 
nej.  
 
Samtliga av de ännu icke verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder 
med särskild service enligt LSS inom Borås Stad.  
 
 
Korttidsvistelse 
Två beslut om korttidsvistelse är rapporterade som icke verkställda under rapporte-
ringsperioden.  
 
I ett av dessa ärenden medför den enskildes mycket specifika behovsbild att insatsen 
tidigare endast delvis kunnat verkställas. Insatsen är sedan juni 2018 ej verkställd över 
huvud. Sociala omsorgsförvaltningen och Västra götalandsregionen samverkar för att 
beslutet på sikt skall kunna verkställas. Möjlighet att placera externt efterforskas. Bru-
karen har andra pågående insatser enligt LSS. 
 
Det andra beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas. 
 
 
Ledsagning 
Ett beslut om ledsagning är rapporterat som icke verkställt under rapporteringspe-
rioden. Den enskilde har tackat nej till föreslagen ledsagare. 
 
 
Kontaktperson 
Fem beslut gällande kontaktperson enligt LSS är rapporterat som icke verkställda un-
der rapporteringsperioden. I två av ärendena har insatsen verkställts under rapporte-
ringsperioden. Resterande icke verkställda beslut beror på svårigheter i matchningen 
mellan brukare och kontaktperson  
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  

Datum 

 
 

 
2019-04-08 
 

 

 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X     

      

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 251 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 109 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 167 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 138 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 110 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 222 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 206 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 206 M 

IFO Barn och unga  X Öppenvård 231 M 

Arbetslivsnämnden X     

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 

service 

202 K 

Sociala omsorgsnämnden  X  133 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 196 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Sysselsättning 109 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 125 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X  90 M 

Sociala omsorgsnämnden  X  94 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 616       K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 561 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 477 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 338 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 336 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 252 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 137 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 95 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 1829 M 

 
Analys  
 

Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under fjärde 
kvartalet 2018. 
 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades 18 stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras nio ej 
verkställda beslut.  
Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det att fem 
beslut är på väg att verkställas.  
 
Två av dessa beslut som gäller ansökan om kontaktfamilj för ett syskonpar där 
vårdnadshavare tidigare sagt upp insatsen och sedan inkommit med förslag på 
kontaktfamilj. Detta har utretts och insatsen verkställs inom en snar framtid.  
 
När det gäller ett gynnande beslut avseende kontaktfamilj så har barnet tidigare haft 
en kontaktfamiljsinsats men den avbröts på familjens egna initiativ. 
Familjehemsenheten söker efter ny lämplig kontaktfamilj, men har inte funnit någon 
lämplig uppdragstagare. Två ej verkställda beslut gällande kontaktfamilj är båda 
barnen familjehemsplacerade. 2(2)  
 
I tre ärenden där barn väntar på bistånd i form av kontaktperson har utredning av 
uppdragstagare påbörjats och troligtvis kan insats verkställas inom kort.  
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Gällande den öppenvårdsinsats som redovisas så har den aktuella familjen erbjudits 
ett flertal tider för uppstart men valt att inte komma på dessa tider. Familjen har 
återigen fått en ny tid för att möjliggöra att insatsen ska kunna verkställas.  
 
Nedgången av antalet ej verkställda beslut jämfört med föregående kvartal beror till 
stor del på att insatser inom öppenvården verkställts samt i några fall att den enskilde 
ej längre önskat det aktuella biståndet. 

 
 
Sociala omsorgsnämnden 
 
Socialpsykiatri 

Bostad med särskild service enligt SoL 
Under fjärde kvartalet 2018 rapporterades två ej verkställda beslut om bostad med 
särskild service. Ett av besluten är ett förhandsbesked där den enskilde för närvarande 
bor i bostad med särskild service i annan kommun, men önskar flyta till Borås Stad. 
Plats har ännu ej erbjudits på grund av platsbrist på Borås Stads psykiatriboenden. 
  
Boendestöd 
Ett beslut har rapporterats som ej verkställda under fjärde kvartalet 2018. Beslutet har 
dock avslutats under rapporteringsperioden. 
 
 
Sysselsättning 
Ett beslut om sysselsättning är rapporterat som icke verkställt under 
rapporteringsperioden.  
 
 
Kontaktperson 
Tre beslut om kontaktperson har rapporterats som icke verkställda under fjärde 
kvartalet 2018. I ett av besluten saknas lämplig kontaktperson, i ett har lämplig 
kontakperson erbjudits men den enskilde har tackat nej och i det sista ärendet har den 
enskilde ej kommit på avtalade möten inför uppstart. 
 

Vård- och äldrenämnden 
 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har nio beslut som inte verkställts inom tre 

månader. Vilket är en minskning med två beslut mot föregående period. Samtliga 

beslut gäller insatsen vård- och omsorgsboende. Orsaken till varför besluten inte 

verkställts ligger inte i att det saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i 

andra orsaker som anges nedan. 

 

Av de nio beslut som inte verkställts är det två personer som bor i ordinärt boende 

och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men tackat nej på 

grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål. Dessa två personer är 

nytillkomna och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda beslut.  

 

Sju personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för tillfället 

fungerar bra hemma med insatser. Ingen av dessa personer vill avsäga sig insatsen 

trots att de inte har för avsikt att flytta. En av dessa personer bor på ett 

trygghetsboende. 
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Den person som har väntat längst, 1829 dagar, på att flytta har ett förenklat beslut om 

vård- och omsorgsboende. Detta beslut fattades under den period som det fanns ett 

politiskt beslut i Borås Stad att den som fyllt 90 år hade rätt att göra en förenklad 

ansökan om vård- och omsorgsboende. Detta medförde att personer med eller utan 

hjälpbehov kunde flytta in på ett vård- och omsorgsboende. De som fick ett beslut 

under denna period har fortfarande juridisk rätt att få det verkställt. Berörd person 

har erbjudits boende men tackar nej. År 2015 gjordes ett försök att få personen att 

återta sin ansökan och söka på nytt. Hen har via sin dotter framfört att hen inte vill 

flytta men inte heller få sitt beslut om boende avskrivet. 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion från Pirita Isegran (M): Ta fram ett 

lokalt trafikhinder! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad 

Datum 

2019-03-18 Anna Svalander 

Kommunalråd 

Datum 

2019-03-18 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-03-18 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2015-00612 512 Programområde 03 

Handläggare: Roger Kardell 

Datum 

2019-03-08 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00612 512 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Pirita Isegran (M): Ta fram ett lokalt 

trafikhinder! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad    

Ärendet i sin helhet 

Pirita Isegran (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-17 

inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kulturnämnden ges i 

uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på ett lokalt inspirerat och prisvärt 

trafikhinder 

Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 

Tekniska nämnden anför att ett trafikhinder med lokal förankring med ett textilt 

tema redan tagits fram av Tekniska förvaltningen. Trafikhindret utgörs av en 

sittvänlig knalle i betong. Kulturnämnden tillstyrker motionen och föreslår att 

Kulturförvaltningen utlyser en mindre tävling och att vinnande förslag blir 

verklighet genom Tekniska nämndens försorg. 

I svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L). 

”Samarbeta med konstnärer för estetisk kvalitet” som behandlas samtidigt på 

detta KS menar Kommunstyrelsen att det är viktigt att stadens gaturum håller 

en hög standard både byggnadstekniskt och vad gäller konstnärligt uttryck. I 

Kulturnämndens reglemente anges att: 

-i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av 
offentliga platser och byggnader.

När det gäller trafikhinder är det Tekniska nämnden som ansvarar för när och 

hur dessa hinder skall placeras i trafikmiljön för att uppnå avsedd effekt på 

trafikflödet. Det primära syftet är inte att öka det konstnärliga uttrycket i 

stadens gaturum. Inte desto mindre är det viktigt att värna om Borås Stads 

profil att vara en framstående kommun när det gäller konstnärligt uttryck och 

mångfald. Kommunstyrelsen förutsätter att de två nämnderna kan föra en 

seriös dialog och med ömsesidig respekt för varandras ansvarsområden. 
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En tävling för att få fram förslag till alternativa lokala trafikhinder utöver de 

som redan finns kan vara en bra ide för att förstärka det konstnärliga uttrycket 

och samtidigt vara funktionellt ur ett trafikperspektiv. Kommunstyrelsen ser 

inga hinder att Tekniska nämnden och Kulturnämnden i sådana fall gör detta i 

samverkan.  

 
 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Remissvar från Kulturnämnden och Tekniska nämnden 

3. Motion från Pirita Isegran (M).   

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



MOTION  KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-09-17 

MODERATERNA 

 

                                                                                                                                                
 

 

Ta fram ett lokalt trafikhinder! 

 

Mobila trafikhinder (även känt under begreppet betongsuggor) har till syfte att öka trafiksäkerheten. 

De är en vanlig företeelse i de flesta städer. Ibland är trafikhindrets placering högst tillfällig men det 

finns många exempel på när hindren i princip blir en permanent installation i staden.  

Idag har flera svenska städer tagit fram egna modeller av trafikhinder helt enkelt i syfte att göra dem 

lite trevligare att möta i vardagen. Exempel på detta är Orsa som har målade Dalahästar, i Stockholm 

finns det pampiga lejon och Gotland har sina gutefårsbaggar.  

Det är på tiden att även Borås tar fram ett lämpligt trafikhinder som kan användas i vår stad. Hindret 

bör ha en lokal förankring, till exempel ett textilt tema.  

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta:   

- Ge i uppdrag till Kulturnämnden att skyndsamt ta fram ett förslag på ett lokalt inspirerat och 

prisvärt trafikhinder.  

 

Pirita Isegran  

Moderaterna 
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Kulturförvaltningen 
Pontus Hammarén, 033-35 76 81 

Datum 
2015-12-09 

Diarienummer 
2015/KN0190  512 

 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

Yttrande över motionen ”Ta fram ett lokalt  
trafikhinder” 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0612. 
 

Beslut 
Kulturnämnden tillstyrker motionen ”Ta fram ett lokalt trafikhinder”. 

 
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning 
Mobila trafikhinder (så kallade betongsuggor) föreslås i motionen utformas med lokal 
inspiration. Som exempel nämns trafikhinder i Orsa som är dekorerade med Dalahäs-
tar. Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget och föreslår att Kulturförvaltningen 
utlyser en mindre tävling och att vinnande förslag blir verklighet genom Tekniska 
nämndens försorg. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Mobila trafikhinder (så kallade betongsuggor) föreslås i motionen utformas med lokal 
inspiration. Som exempel nämns trafikhinder i Orsa som är dekorerade med Dalahäs-
tar. Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget och föreslår att Kulturförvaltningen 
utlyser en mindre tävling och att vinnande förslag blir verklighet genom Tekniska 
nämndens försorg.  
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson  Eva-Lotta Franzén   
Ordförande   Kulturchef    



Tekniska nämnden 

REMISSVAR 
Sida 
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Alf Iwarson, te 033 35 74 55 
2015-11-13 Dnr 2015/882   334 19 

Kommunstyrelsen 

Motion: Ta fram ett lokalt trafikhinder! 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0612 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden får meddela att ett trafikhinder med lokal förankring med 
ett textilt tema redan tagits fram av Tekniska förvaltningen. 

Trafikhindret utgörs av en sittvänlig knalle i betong. 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 

Gunnar Isackson 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L) och 

Bengt Wahlgren (L): Samarbeta med konstnärer för 

estetisk kvalitet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen är besvarad

Datum 

2019-03-18 Anna Svalander 

Kommunalråd 

Datum 

2019-03-18 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-03-18 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00385 866 Programområde 003 

Handläggare: Roger Kardell 

Datum 

2019-01-16 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E2 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00385 866 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt 

Wahlgren (L): Samarbeta med konstnärer för estetisk 

kvalitet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad     

Ärendet i sin helhet 

Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2017-04-27 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås att 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att med hjälp av 

Kulturnämnden ta fram former av betonghinder som kan ersätta de befintliga. 

Motionen har skickats på remiss till Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 

Kulturnämnden tillstyrker motionen. Nämnden anför att förslagen i motionen 

framläggs mot bakgrund av att Borås har ett rykte som konst- och skulpturstad 

att värna och nämnda betonghinder kan uppfattas som dåligt utformade 

konstverk. Det finns en uppenbar risk att de omtalade betonghindren i sin 

nuvarande utformning uppfattas som konstverk – av sämsta kvalitet, ovärdigt 

stadsrummet. Detta blir särskilt problematiskt mot bakgrund av att Borås Stad 

genom Kulturförvaltningens försorg under längre tid arbetat med att profilera 

stadsrummet med högklassiga konstverk, ett arbete som gett nationell genklang. 

Betonghindret utformat som en knalle misspryder inte bara stadsrummet utan 

riskerar alltså också att äventyra Borås rykte som konst- och skulpturstad. Man 

bör i detta och liknande ärenden via Kulturnämnden vända sig till 

professionella konstnärer. 

Tekniska nämnden avstyrker motionen. För två år sedan tog Tekniska 

förvaltningen tillsammans med en arkitekt med mångårig erfarenhet fram ett 

trafikhinder i form av en knalle. Nämnden avsikt var då ta fram en mer 

stadsmässig utformning av de traditionella s.k. betongsuggorna. Med tanke på 

Borås historiska arv tyckte nämnden att en knalle kunde passa som en symbol 

för stadens ursprung. För att bättre smälta in i en stadsmiljö ville de förutom att 

hindret skulle vara robust och tåla påkörning att det även skulle vara kläng- lek 

och sittvänligt. Nämnden hade också med en ekonomisk aspekt på vad en 
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tillfällig trafikanordning rimligen får kosta. I sin framställan hänvisar 

motionärerna till ett samhällsbyggnadsmål från ÖP 06. ”God arkitektur och 

estetisk kvalitét samt trygga, tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 

identitet och historia”. 

Tekniska nämnden anser att knallen som tillfällig trafikanordning väl ansluter 

till målet. Dagligen kan vi se barn som klättrar och leker med knallen vilket inte 

tillåts när det kommer till stadens offentliga konstverk/skulpturer. Vad avser 

den estetiska kvalitén finns det lika många uppfattningar som det finns 

människor. Att kasta bort de trafikhinder i form av knallar som är framtagna ser 

Tekniska nämnden som slöseri med skattemedel. Nämnden kan inte se att det 

finns behov av ytterligare alternativ till tillfälliga trafikhinder. Enligt uppgift från 

Tekniska förvaltningen har det kostat ca 300 tkr för 32 st hinder. Förvaltningen 

poängterar också att de inte betalat något för utveckling och design inför 

tillverkningen av dessa trafikhinder.  

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att stadens gaturum håller en hög 

standard både byggnadstekniskt och vad gäller konstnärligt uttryck. I 

Kulturnämndens reglemente anges att: 

 

-i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av 

offentliga platser och byggnader. 

 

I det här fallet med trafikhinder är det Tekniska nämnden som ansvarar för när 

och  hur dessa hinder skall placeras i miljön för att uppnå avsedd effekt på 

trafikflödet. Det primära syftet är alltså inte att öka det konstnärliga uttrycket i 

stadens gaturum. Inte desto mindre är det viktigt att värna om Borås Stads 

profil att vara en framstående kommun när det gäller konstnärligt uttryck och 

mångfald. Kommunstyrelsen förutsätter att de två nämnderna kan föra en 

seriös dialog och med ömsesidig respekt för varandras ansvarsområden. 

Kommunstyrelsen är således inte beredd att föreslå några formella uppdrag i 

sammanhanget utan litar på de inblandades goda vilja och intentioner. 

Motionen förklaras därmed besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

1. Svar på motion till Kommunfullmäktige 

2. Motion från Morgan Hjalmarson (L) och Bengt Wahlgren (L) 

3. Yttrande över motionen från Kulturnämnden och Tekniska nämnden

   

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 



Borås 2017-04-25 

 

Samarbeta med konstnärer för estetisk kvalitet 

Borås konstnärliga profil i det offentliga rummet har på senare år berikats och förstärkts dels 

genom skulpturbiennalerna som medfört inköp eller donationer av verk av framstående 

konstnärer, dels street art biennalerna No Limit som väckt internationell uppmärksamhet.  

Borås kallar sig ibland med berättigad stolthet skulpturstaden. I den senaste översiktsplanen 

från 2006 anges som samhällsbyggnadsmål ”God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 

tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med identitet och historia”. Detta ställer också krav 

på staden. Borås kan inte tala om estetisk kvalitet eller kalla sig konst- och skulpturstad och 

samtidigt skräpa ned stadsbilden med nyttofunktioner som utformas så att de kan uppfattas som 

dåliga konstverk. Vi tänker då på de betonghinder som utformats som en sittande knalle. 

Vi föreslår att Borås stad i ökad utsträckning utnyttjar konstnärernas kompetens och kreativitet 

vid utformningen av stadsrummets nyttofunktioner, i detta fall trafikhinder av betong. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi  

att  Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska förvaltningen att med hjälp av Kulturnämnden ta 

fram former av betonghinder som kan ersätta de befintliga. 

 

Morgan Hjalmarsson    Bengt Wahlgren                

Liberalerna     Liberalerna 
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Pontus Hammarén, 033-35 76 81 Datum 
2017-06-14 

Diarienummer 
2017/KN0087  866 
 
 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 
Yttrande över motionen ”Samarbeta med konstnärer 
för estetisk kvalitet” 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0385. 

 

Beslut 
Kulturnämnden tillstyrker motionen. 

 

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning 
I en motion föreslår Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) att Borås Stad 
i ökad utsträckning ska vända sig till konstnärer vid utformning av stadsrummets  
nyttofunktioner. Vidare föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska förvalt-
ningen att ta hjälp av Kulturförvaltningen för att ta fram betonghinder som kan  
ersätta de befintliga, föreställande en sittande knalle. 
 
Borås Stad bör värna sitt rykte som konst- och skulpturstad, vilket de oformliga be-
tonghindren utformade som knallar äventyrar. Man bör i detta och liknande ärenden 
via Kulturnämnden vända sig till professionella konstnärer. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
I en motion föreslår Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) att Borås Stad 
i ökad utsträckning ska vända sig till konstnärer vid utformning av stadsrummets  
nyttofunktioner. Vidare föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska förvalt-
ningen att ta hjälp av Kulturförvaltningen för att ta fram betonghinder som kan  
ersätta de befintliga, föreställande en sittande knalle. Förslagen framläggs mot bak-
grund av att Borås har ett rykte som konst- och skulpturstad att värna och nämnda 
betonghinder kan uppfattas som dåligt utformade konstverk. 
 
Det finns en uppenbar risk att de omtalade betonghindren i sin nuvarande utform-
ning uppfattas som konstverk – av sämsta kvalitet, ovärdigt stadsrummet. Detta blir 
särskilt problematiskt mot bakgrund av att Borås Stad genom Kulturförvaltningens 
försorg under längre tid arbetat med att profilera stadsrummet med högklassiga 
konstverk, ett arbete som gett nationell genklang. Betonghindret utformat som en 
knalle misspryder inte bara stadsrummet utan riskerar alltså också att äventyra Borås 
rykte som konst- och skulpturstad. Man bör i detta och liknande ärenden via Kultur-
nämnden vända sig till professionella konstnärer.  
 
Yrkanden 
Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna yrkar att Kulturnämnden avstyrker 
motionen. Se bilaga  
 
Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat i  
enlighet med Sara Anderssons (S) förslag. 
 
Patric Silfverklinga (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Se 
bilaga 

 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson   
Ordförande    
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef   



BORÅS STAD  Protokollsutdrag 
   Sammanträdesdag 
Tekniska nämnden  2017-05-24 
 
 

 
 
§ 79    Dnr 2017/264   360 
Svar på motion Samverkan med konstnärer för estetisk 
kvalitet  
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. 
I motionen från Liberalerna föreslås att uppdra åt Tekniska förvaltningen med 
hjälp av Kulturnämnden ta fram former av betonghinder som kan ersätta de 
befintliga knallarna.  
 
För två år sedan tog Tekniska förvaltningen tillsammans med en arkitekt med 
mångårig erfarenhet fram ett trafikhinder i form av en knalle. Vi ville ta fram en 
mer stadsmässig utformning av de traditionella s.k betongsuggorna. Med tanke på 
Borås historiska arv tyckte vi att en knalle kunde passa som en symbol för stadens 
ursprung. För att bättre smälta in i en stadsmiljö ville vi förutom att hindret skulle 
vara robust och tåla påkörning att det även skulle vara kläng- lek och sittvänligt. 
Vi hade också med en ekonomisk aspekt på vad en tillfällig trafikanordning 
rimligen får kosta. 
  
I sin framställan hänvisar motionärerna till ett samhällsbyggnadsmål från ÖP 06. 
”God arkitektur och estetisk kvalitét samt trygga, tillgängliga och vackra 
utemiljöer i samspel med identitet och historia”.  
Tekniska nämnden anser att knallen som tillfällig trafikanordning väl ansluter till 
målet. Dagligen kan vi se barn som klättrar och leker med knallen vilket inte tillåts 
när det kommer till stadens offentliga konstverk/skulpturer. Vad avser den 
estetiska kvalitén finns det lika många uppfattningar som det finns människor.  
 
Att kasta bort de trafikhinder i form av knallar som är framtagna ser Tekniska 
nämnden som slöseri med skattemedel. Nämnden kan inte se att det finns behov 
av ytterligare alternativ till tillfälliga trafikhinder.  
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avstyrka motionen. 
 
Alliansen deltar inte i beslutet. 
(Bilaga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vid protokollet 
 
Lisbeth Rehnlund  
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  Ulf Samuelsson (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 juni 2017. 
 
Rätt utdraget betygar 
 
 
Lisbeth Rehnlund 

 
   



 
 
Tekniska nämnden 
Alf Iwarson, tel 033- 25 74 55  
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                                                           Kommunstyrelsen 
  
 
Svar på motion: Samarbeta med konstnärer för estetisk 
kvalitét 
Kommunstyrelsens diarienummer 2017/KS0385 

 
Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden avstyrker motionen.  
 
Tekniska nämndens yttrande  
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I 
motionen från Liberalerna föreslås att uppdra åt Tekniska förvaltningen med hjälp av 
Kulturnämnden ta fram former av betonghinder som kan ersätta de befintliga knallarna. 
 
För två år sedan tog Tekniska förvaltningen tillsammans med en arkitekt med mångårig 
erfarenhet fram ett trafikhinder i form av en knalle. Vi ville ta fram en mer stadsmässig 
utformning av de traditionella s.k betongsuggorna.  Med tanke på Borås historiska arv 
tyckte vi att en knalle kunde passa som en symbol för stadens ursprung. För att bättre 
smälta in i en stadsmiljö ville vi förutom att hindret skulle vara robust och tåla 
påkörning att det även skulle vara kläng- lek och sittvänligt. Vi hade också med en 
ekonomisk aspekt på vad en tillfällig trafikanordning rimligen får kosta. 
  
I sin framställan hänvisar motionärerna till ett samhällsbyggnadsmål från ÖP 06. ”God 
arkitektur och estetisk kvalitét samt trygga, tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel 
med identitet och historia”.  
Tekniska nämnden anser att knallen som tillfällig trafikanordning väl ansluter till målet. 
Dagligen kan vi se barn som klättrar och leker med knallen vilket inte tillåts när det 
kommer till stadens offentliga konstverk/skulpturer. Vad avser den estetiska kvalitén 
finns det lika många uppfattningar som det finns människor.  
 
Att kasta bort de trafikhinder i form av knallar som är framtagna ser Tekniska nämnden 
som slöseri med skattemedel. Nämnden kan inte se att det finns behov av ytterligare 
alternativ till tillfälliga trafikhinder. 
         
TEKNISKA NÄMNDEN 

 
 
 

Rose Marie Liljenby Andersson  
 
   Gunnar Isackson  
 
  



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Året om på Almenäs!

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås. 

Datum 

2019-03-18 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-03-25 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-03-22 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2014-00292 299 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 

Datum 

2019-03-14 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E3 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00292 299 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): 

Året om på Almenäs! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.     

Sammanfattning 

Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20 

lämnat in förslaget att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att renovera och 

bygga till kafébyggnaden på Almenäs för att möjliggöra verksamhet året om. 

Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och 

folkhälsonämnden. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen under 

förutsättning att hyresgästen kan acceptera och garantera den nya hyran. Fritids- 

och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som avser renovering 

och utbyggnad av kafé-, restaurang- och konferensverksamhet i 

huvudbyggnaden och annexet. 

Sedan motionen inkom till Kommunfullmäktige har förutsättningarna 

förändrats genom att det är en ny hyresgäst och det visar sig inte möjligt att de 

ökade kostnader som en renovering innebär kan finansieras med hyresintäkter. 

Ärendet i sin helhet 

Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20 

lämnat in förslaget att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att renovera och 

bygga till kafébyggnaden på Almenäs för att möjliggöra verksamhet året om. 

Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och 

folkhälsonämnden. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen under 

förutsättning att hyresgästen kan acceptera och garantera den nya hyran. Fritids- 

och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som avser renovering 

och utbyggnad av kafé-, restaurang- och konferensverksamhet i 

huvudbyggnaden och annexet.  

Motionen har behandlats i Kommunfullmäktige i januari 2015, men ärendet 

blev då återremitterat. Lokalförsörjningsnämnden har under de senare åren 

genomfört mindre renoveringsarbeten i huvudbyggnaden såsom ommålning, 

renovering av altan med bänkar samt entrétak. Det har också installerats en ny 

diskmaskin. Kommunstyrelsen gör bedömningen att det är förändrade 
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förutsättningar och att en renovering som möjliggör en verksamhet året runt 

enligt motionens intentioner innebär investeringsutgifter som inte kommer 

kunna finansieras med hyresintäkter.  

Beslutsunderlag 

1. Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Året om på Almenäs!, 2014-03-20

2. Yttrande över motion av Morgan Hjalmarsson (L): Året om på Almenäs från

Fritids- och folkhälsonämnden, 2014-08-26

3. Yttrande över motion av Morgan Hjalmarsson (L): Året om på Almenäs från

Lokalförsörjningsnämnden, 2014-08-14

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



MOTION 2014-03-20 
Morgan Hjalmarsson Kommunfullmäktige 

Året om på Almenäs! 

Almenäs, denna vackra badplats vid Öresjös södra strand, är mycket uppskattad bland 
boråsarna. Fina bryggor, bra möjligheter att sola och fina möjligheter till rekreation. 
Dessutom finns det möjligheter till fotboll, volleyboll och brännboll. De fina dagarna på våren 
och sommaren är det mycket folk på plats. Området och badplatsen är också 
tillgänglighetsanpassat, så även våra kommuninvånare med rörelsehinder kan använda 
området. 

Men det är inte bara sol och bad på Almenäs. Möjligheten finns också att åka en tur med MS 
Svanen, ett litet fartyg med över 100 år på nacken. Då får man möjlighet att se Öresjös 
stränder från vattnet, och ombord kan besökarna bjudas på fika eller någon enklare mat. 
Närheten till Rya åsar är också en attraktion för boråsarna och besökande turister. 

På området finns en byggnad som inrymmer en restaurang och kafé. Verksamheten är öppen 
från maj till augusti, men det finns potential att utöka säsongen till helårsverksamhet. Det är 
dock beroende av att fastigheten renoveras och byggs till. I dagsläget lever köket inte upp till 
de krav som ställs, och fastigheten i sig behöver en allmän förbättring. Dessutom behöver 
parkeringen asfalteras, då den är undermålig i dagsläget.  

För att möjliggöra verksamhet året runt krävs renovering och tillbyggnad av inglasad veranda 
mot sjön. Plan två måste möjliggöra konferenser för att det ska bli attraktivt att driva 
verksamheten året runt. På området finns också ett annex som så småningom skulle kunna 
användas i en verksamhet. Investeringen bedöms kunna finansieras fullt ut genom påslag på 
hyran, varför investeringen inte innebär någon kostnad för kommunen.   

Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att 

Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att renovera och bygga till kafébyggnaden på Almenäs 
i enlighet med motionens intentioner 

För Folkpartiet Liberalerna 
Morgan Hjalmarsson 
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Lars-Inge Andersson 2014-08-26 2014/LN0084  287 

Kommunstyrelsen 

Motion: Året om på Almenäs! 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0292 

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen gällande ”Året om drift på Almenäs” under 
förutsättning att Hyresgästen kan acceptera och garantera den nya hyran.  

Nämndens yttrande i sammanfattning 

Lokalförsörjningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen ”Året om på Almenäs”, 
där motionären föreslår att restaurangbyggnaden vid Almenäsvägen 48 (Ryda 1:7) genomgår en 
större renovering samt byggs till med en veranda. 

Nämnden instämmer i beskrivningen av den vackra naturen och möjligheterna till ett rikt fritids-
liv i området och håller med om att det finns behov av en modernisering av kaffeköket. Utöver 
köksutrustning behöver också toaletter och entréer tillgänglighetsanpassas. Det föreslås också en 
upprustning av det övre planet för att det skall kunna anordnas konferenser vilket skulle ge 
anläggningen underlag för åretruntbruk. Detta är fullt möjligt men fordrar samtidigt att en hiss 
installeras. Detta är fastighetsekonomiskt mycket tveksamt. 

I motionen görs bedömningen att investeringen i huset skall kunna finansieras genom en högre 
hyra och att det på så sätt inte skulle belasta kommunens ekonomi. Hyressättningen för en lokal 
som hyrs ut på marknaden bestäms inte som vid internuthyrning efter objektets kostnader, utan 
sätts marknadsmässigt. Hyran för en nyrenoverad kafferestaurang vid Almenäs bedöms ge ett 
stort negativt resultat under många år. För att det ska vara tillåtet enligt Kommunallagen måste 
hyran för näringsidkaren täcka samtliga kostnader så som kapital, drift och administrations-
kostnader. Nämnden har trots dessa frågetecken som måste utredas, för avsikt att ta med ett 
förslag i 2015 års investeringsbudget. Almenäsområdet är viktigt för Borås Stad och att det finns 
ett behov av någon form av serveringsställe på platsen. 

Lokalförsörjningsnämnden kommer att förslå i investeringsplanen för 2015 att det avsätts medel 
för en upprustning av Almenäs. 

Nämndens yttrande i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen ”Året om på Almenäs”, 
där motionären föreslår att restaurangbyggnaden vid Almenäsvägen 48 (Ryda 1:7) genomgår en 
större renovering samt byggs till med en veranda. 



Nämnden instämmer i beskrivningen av den vackra naturen och möjligheterna till ett rikt 
fritidsliv i området och håller med om att det finns behov av en modernisering av kaffeköket. 
Utöver köksutrustning behöver också toaletter och entréer tillgänglighetsanpassas. Det föreslås 
också en upprustning av det övre planet för att det skall kunna anordnas konferenser vilket skulle 
ge anläggningen underlag för åretruntbruk. Detta är fullt möjligt men fordrar samtidigt att en hiss 
installeras. Detta är fastighetsekonomiskt mycket tveksamt. 

I motionen görs bedömningen att investeringen i huset skall kunna finansieras genom en högre 
hyra och att det på så sätt inte skulle belasta kommunens ekonomi. Hyressättningen för en lokal 
som hyrs ut på marknaden bestäms inte som vid internuthyrning efter objektets kostnader, utan 
sätts marknadsmässigt. Hyran för en nyrenoverad kafferestaurang vid Almenäs bedöms ge ett 
stort negativt resultat under många år. För att det ska vara tillåtet enligt Kommunallagen måste 
hyran för näringsidkaren täcka samtliga kostnader så som kapital, drift och administrations-
kostnader. Nämnden har trots dessa frågetecken som måste utredas, för avsikt att ta med ett 
förslag i 2015 års investeringsbudget. Almenäsområdet är viktigt för Borås Stad och att det finns 
ett behov av någon form av serveringsställe på platsen. 

Lokalförsörjningsnämnden kommer att förslå i investeringsplanen för 2015 att det avsätts medel 
för en upprustning av Almenäs. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen gällande ”Året om drift på Almenäs” 
under förutsättning att Hyresgästen kan acceptera och garantera den nya hyran.  

Lokalförsörjningsnämnden 

Falco Güldenpfennig 
Ordförande 

Lars Nordin 
Förvaltningschef 
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Datum 

2014-08-14 
Diarienummer 

2014/FF0064  822 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över motion  ”Året om på Almenäs!” 

Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0292 

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som berör renovering 
och utbyggnad för café-, restaurang-, och konferensverksamhet i huvudbyggnaden 
samt annexet. 

Nämnden anser dock att en utredning bör göras angående restaurering och utökning 
av parkeringen.  

Nämndens yttrande i sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om 
på Almenäs! 

Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra renovering och utbyggnad av Almenäs 
huvudbyggnad och annex för helårsverksamhet för café-, restaurang- och 
konferensverksamhet. 

Parkeringen är idag undermålig och bör förbättras. Hänsyn måste dock tas till att 
delar av parkeringen ligger i det område som anges som översvämningsområdet för 
Viskan. Området är delvis sankt under gruslagren och restaurering av parkeringen 
måste göras utefter detta. Vid utökad café- och restaurangverksamhet på Almenäs bör 
en utökning av parkeringen göras. 

Dagens sophantering är placerad ”i hjärtat” av Almenäsområdet och förstör intrycket 
både för café- och badplatsbesökare. En ny inhägnad placering bör diskuteras. 

Nämndens yttrande i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om 
på Almenäs! 

Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra helårsverksamhet för den cafe- och 
restaurangverksamhet som idag finns i huvudbyggnaden på Almenäs. Även 
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ombyggnad av övervåningen för framtida konferensverksamhet är positiv. Annexet 
intill huvudbyggnaden som idag i det närmaste är helt oanvänd bör självklart 
användas i verksamheten. 

Parkeringen är idag undermålig och bör förbättras. Dock ligger delar av parkeringen i 
det område som anges som översvämningsområde för Viskan. Området är under de 
många gruslagren sankt, vilket gör att marken emellanåt rör på sig. Det är därför inte 
lämpligt att asfaltera åtminstone denna del av parkeringen. Det är inte heller lämpligt 
att lägga på ytterligare lager grus utan att först gräva ur den sanka marken. 

Parkeringen används till allra största delen av badgäster. Det är därför inte lämpligt att 
bekosta restaureringen av densamma med påslag av hyran för caféägaren. 

Vid varma sommardagar är parkeringen mer än full av bilburna besökare. Av den 
anledningen bör man se över möjligheten att utöka parkeringen något, eventuellt i det 
område öster om parkeringen som tidigare var kolonilotter och som nu ligger i träda. 

Man bör även se över de platser som idag använts för sophantering m.m. Idag är både 
badplatsens miljöstation och caféets egna soptunnor placerade ”i hjärtat” av hela 
Almenäsområdet och förstör därmed intrycket vid besök på området. En ny plats bör 
avsättas och inhägnas för sophanteringen. 

Förvaltningens överväganden 

Förvaltningen är positiv till att förbättra möjligheterna till café- och 
restaurangverksamhet året om på Almenäs. Besöken på Almenäs café innebär 
förhoppningsvis också fler besökare i hela Almenäsområdet. Vi uppmuntrar alla 
förbättringar som kan leda till fler besökare på anläggningar, samt naturnära 
utomhusmiljöer i stort. 

Konsekvenser 

Dagens parkering är vid varma sommardagar fullbelagd. Vid en utökad café- och 
restaurangverksamhet bör man se på möjligheter att utöka parkeringen, ev i det 
område öster om befintlig parkering där det tidigare varit kolonilotter. 

Parkeringen ligger idag delvis i det området som anges som översvämningsområde för 
Viskan. Området är sankt och rör emellanåt på sig. Det är därför inte lämpligt att 
asfaltera åtminstone denna del av parkeringen. Inte heller bör man lägga på ytterligare 
gruslager utan att först gräva ur den sanka marken. 

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 

Ordförande 

Cecilia Andersson 

Förvaltningschef 

Tommy Jingfors 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum 

   2014-08-28 

§ 101 2014/FF0064  822 

Yttrande över motion  "Året om på Almenäs!" 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om på Almenäs! 

Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra renovering och utbyggnad av Almenäs 
huvudbyggnad och annex för helårsverksamhet för café-, restaurang- och konferensverksamhet. 

Parkeringen är idag undermålig och bör förbättras. Hänsyn måste tas till att delar av parkeringen 
ligger i det område som anges som översvämningsområde för Viskan. Området är delvis sankt 
under gruslagren och restaurering av parkeringen måste göras utefter detta. Vid utökad café- och 
restaurangverksamhet på Almenäs bör en utökning av parkeringen göras. Parkeringen används till 
allra största delen av badgäster. Det är därför inte lämpligt att bekosta restaureringen av densamma 
med påslag av hyran för caféägaren. 

Dagens sophantering är placerad ”i hjärtat” av Almenäsområdet och förstör intrycket både för 
café- och badplatsbesökare. En ny inhägnad placering bör diskuteras. 

Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som berör renovering och 
utbyggnad för café-, restaurang-, och konferensverksamhet i huvudbyggnaden samt annexet. 
Nämnden anser dock att en utredning bör göras angående restaurering och utökning av 
parkeringen.  

 Vid protokollet 

Malin Andersson Tommy Jingfors 
Sekreterare Förvaltningschef 

Justeras 2014-08-29 

Cecilia Andersson Anita Spjuth 
Ordförande 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-09-01. 

Malin Andersson 
Sekreterare 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis 
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig (KD): 
Ett gemensamt bostadsbolag med bättre 
möjligheter. Se dnr 2012-00487 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås 

Datum 

2019-03-18 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-03-18 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-03-22 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00889 1.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Martin Jakobsson 

Datum 

2019-03-13 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E4 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00889 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L), Alexis 

Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig (KD): 

Ett gemensamt bostadsbolag med bättre 

möjligheter. Se dnr 2012-00487

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås     

Sammanfattning 

Bakgrund 

Joakim Malmberg (L), Alexis Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig 

(KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20 lämnat in 

förslaget att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder 

slås samman med AB Bostäder så att kommunen får ett gemensamt 

bostadsbolag. Kommunstyrelsen anser att Borås Stad även fortsättningsvis ska 

ha fler än ett bostadsbolag.   

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Joakim Malmberg (L), Alexis Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig 

(KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20 lämnat in 

förslaget att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder 

slås samman med AB Bostäder så att kommunen får ett gemensamt 

bostadsbolag. I motionen anförs som främsta skäl att en sammanslagning skulle 

ge bättre möjligheter för nybyggnation och lägre administrativa kostnader. De 

allmännyttiga bostadsbolagen ska enligt lag drivas enligt affärsmässiga principer 

vilket blir svårt för de mindre bolagen. 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Frågan om en sammanslagning av bostadsbolagen har över tid varit uppe för 

diskussion. I samband med kommunens omorganisation 2017 gjordes en 

översyn av bolagens organisation. Någon förändring gällande bostadsbolagen 

bedömdes då inte som lämplig.  
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Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt 

och ett särskilt ansvar för vissa grupper. De fyra små bostadsbolagen 

Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder är viktiga 

verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar. Genom att ha egna bolag som 

arbetar lokalt med engagemang skapas förutsättningar för att upprätthålla 

livskraftiga orter med nyproduktion.  

 

Kommunstyrelsen bedömer att de små bostadsbolagen kunnat agera enligt 

affärsmässiga principer sedan detta lagstadgades. Bostadsbolagen åsätts 

exempelvis en marknadsmässig prissättning i sin upplåning från internbanken, 

och vid de senaste nyproduktionerna har bolagens styrelser fattat 

investeringsbesluten på affärsmässiga grunder. 

 

Kommunstyrelsen anser att Borås Stad även fortsättningsvis ska ha fler än ett 

bostadsbolag.   

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, Svar på motion, 2019-04-08 

2. Beslutsförslag, 2019-04-08 

3. Motion, 2012-06-20    

Samverkan 

- 

 

 

[Namn] Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 
 



MOTION  Kommunfullmäktige 

2012-06-20 

 

 

Ett gemensamt bostadsbolag med bättre möjligheter 

Borås Stad har ovanligt många kommunala bostadsbolag närmare bestämt fem stycken. Förutom AB 

Bostäder som har klart störst lägenhetsbestånd äger kommunen Fristadbostäder, Toarpshus, 

Viskaforshem och Sandhultsbostäder. De sistnämnda fyra bolagen utgör en kvarleva från en svunnen 

tid när Borås Stad var uppdelat i flera kommuner. Av någon outgrundlig anledning har dessa separata 

bolag med egna tjänstemän och politiskt tillsatta styrelser bestått. Det finns flera skäl till att det är hög 

tid att ändra på den saken.  

För det första förefaller det vara onödigt att ha flera anställda verkställande direktörer, politiska 

styrelser och så vidare. Men, det absolut viktigaste och främsta skälet är den lagändring som ägt rum 

på det bostadspolitiska området. Lagändringen innebär att de kommunala bostadsbolagen skall drivas 

enligt affärsmässiga principer. Lagändringen är således ett kraftigt avsteg från självkostnadsprincipen 

och andemeningen är att det skall bli en sundare och mer likvärdig konkurrens mellan offentliga och 

privata bostadsbolag. Konsekvensen av förändringen innebär bland annat att bostadsbolagen måste 

låna på egna meriter – och inte använda Borås Stad som hjälp för låga räntekostnader. Det kommer de 

facto rent krasst att innebära att det blir ytterst svårt för de små kommunala bostadsbolagen i 

ytterområdena att finansiera några nybyggen. Istället för att blunda och hoppas är ett alternativt 

handlingsalternativ att faktiskt låta de mindre kommunala bostadsbolagen gå upp i AB Bostäder. Det 

ger sammantaget bättre möjligheter för nybyggnationer och med största sannolikhet lägre 

administrationskostnader och vore således en väl avvägd och rimlig lösning på de problem som senare 

kommer att uppenbara sig. 

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 

 Att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder slås samman med AB 

Bostäder så att kommunen får ett gemensamt bostadsbolag.  

 

Joakim Malmberg (FP)   Alexis Mouschopanis (M)        

 

 

 

Falco Güldenpfennig (KD) 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion från Anna Svalander (L) om jämställd 

idrott 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen förklaras besvarad 

Datum 

2019-03-20 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-03-26 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-03-22 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00797 805 Programområde 4 

Handläggare: Roger Kardell 

Datum 

2019-01-23 Magnus Widén 

Avdelningschef 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 
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E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00797 805 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion från Anna Svalander (L) om jämställd 

idrott 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen förklaras besvarad            

Ärendet i sin helhet 

Anna Svalander (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-19 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås att: 
 
-Borås stad kartlägger hur samtliga resurser till idrottsrörelsen fördelas ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Det gäller alla former och fördelning av bidrag, 
fördelning av halltider och plantider, annonser, reklam och 
marknadsföringsbidrag samt olika former av utbildningsbidrag, 
arbetsmarknadsbidrag eller andra transfereringar. 
 
-Att det utifrån kartläggningen sätts upp tydliga mål för en jämställd fördelning, 
att regler och system för bidrag och resurser stödjer en jämställd fördelning, 
samt att mål och utfall följs upp årligen så att bidragen kan användas också som 
styrmedel för att uppnå en mer jämställd idrottsrörelse i Borås.  
 
-Att det tas fram ett bidragssystem/policy för att kunna stödja enskilda 
elitidrottare i sin satsning och inte som idag, enbart fokusera på lag och 
lagsporter. 
 
-Att Borås stad gör som Malmö Stad och andra och genomgår en 
jämställdhetscertifiering av bidrag och resurser till Idrottsrörelsen. 
 

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden som 

beslutar att tillstyrka intentionen i motionen i de delar som rör nämndens 

ansvarsområde samt översänder yttrandet till  Kommunstyrelsen. Nämnden 

hänvisar till att enligt nyligen framtagen statistik (bifogas motionssvaret) är 

jämställdheten bland idrottsföreningar i Borås ganska god, 47 % tjejer och 53 % 

killar, om man räknar bort fotbollen. Fotbollen är den i särklass största idrotten 

både för killar och tjejer och påverkar i hög grad den totala fördelningen av 

deltagartillfällen. Inom fotbollen är deltagartillfällena fördelade på 24 % tjejer 

och 76 % killar och medräknat i den totala statistiken blir fördelningen 37 % 

tjejer och 63 % killar. Bland de största idrotterna i Borås som domineras av 

kvinnor finns ridning, konståkning, friidrott och gymnastik. Idrotter som 
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domineras av män är ishockey, innebandy, fotboll och basket. Idrotter som 

hamnar i intervallet 40-60 % är tennis, handboll och simidrott1. Tittar man på 

hela föreningslivet i Borås ser man att medlemskapet är relativt jämt fördelat, 46 

% kvinnor och 54 % män. 

Från och med 2018 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen gått över till en helt 

digital redovisning av medlemmar och aktiviteter vilket betyder att vi kan lämna 

den här typen av redovisning varje år. Borås Stad har en lång tradition av 

generösa föreningsbidrag. Detta är en förutsättning för att föreningarna ska 

kunna föra en långsiktig planering och vara en stabil part att samverka med. 

Överenskommelsen som undertecknades mellan Borås Stad och civilsamhället 

bygger på en gemensam värdegrund och säkerställer bland annat att vi kan 

mötas i dialog på lika villkor. Det är utifrån denna värdegrund som 

föreningsbidragen ska utformas och inte enligt särskilda styrmedel baserat på 

faktorer som har en längre och mer djupgående problematik än förhållandet 

mellan män och kvinnor i föreningslivet i Borås. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 dragit igång en satsning på 

elitidrottande kvinnor i individuella idrotter. Projektet syftar till att utveckla 

redan talangfulla kvinnor genom att erbjuda föreläsningar kring sponsring, 

mental träning, fysträning med mera. Projektet syftar också till att kvinnorna 

själva delar med sig av sina egna erfarenheter för att stärka varandra. 

Förhoppningsvis kan detta vara ”tungan på vågen” som gör att fler vågar ta 

steget full ut och satsa på sin idrott. En kvinnlig projektledare leder arbetet. 

Malmö Stad samarbetar med Fair Pay som är en stiftelse som arbetar för att alla 

människor ska få idrotta på lika villkor. De bidrar med praktiska lösningar och 

kunskap för att göra samhället mer jämlikt och hållbart för alla”. De erbjuder 

kartläggningar, rådgivning, konsultuppdrag, certifiering och föreläsningar och 

vänder sig till organisationer, företag och kommuner. Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen är positiv till det arbete som Malmö Stad gör 

tillsammans med Fair Pay och kommer att kontakta båda parter för mer 

information. 

Kommunstyrelsen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden arbetar 

målmedvetet och systematiskt med den viktiga jämställdhetsfrågan inom 

idrottsrörelsen.  

Nämndens mål att uppnå inom området under planperioden 2018-2020:  

• Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  

• Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla 

jämställdhetsarbetet i föreningslivet.  

• Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig 

presentation av tabeller och diagram.  

• Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till 

åtgärder.  
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• Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i 

någon form.  

• Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagarna i den 

öppna ungdomsverksamheten.  

• Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en 

grundutbildning i våldsprevention med genusförändrande ansats.  

• Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 

jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

 

En tillförlitlig och transparent redovisning av statistik hur fördelningen mellan 

könen ser ut är en förutsättning och ger samtidigt ett tryck på föreningarna att 

öka jämställdheten. Satsningen på projektet med målsättningen att få fram fler 

elitidrottande kvinnor i individuella idrotter blir intressant och spännande att 

följa. Kommunstyrelsen är överens med motionären att inriktningen på 

förslagen till åtgärder i motionen är relevanta för ett fortsatt arbete med att 

förbättra jämställdheten. Bedömningen är dock att Fritids- och 

folkhälsonämnden inte behöver några särskilda direktiv från 

Kommunfullmäktige för att fortsätta sin strävan mot ett mer jämställt 

föreningsliv. Kommunstyrelsen förutsätter att nämnden med jämna mellanrum 

redovisar statistik som förhoppningsvis stödjer ambitionerna. 

 

Kommunstyrelsen vill också i sammanhanget poängtera att kommunen som 

helhet belyser jämställdhetsfrågan i budgetsammanhang genom att nämnderna 

skall beskriva åtgärder, insatser och utvecklingsområden inom ramen för sin 

handlingsplan för jämställdhetsintegrering.  

 

 

Beslutsunderlag 

1.  Fullmäktigeskrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar med bilagor 

3. Budget 2019:2 för Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Motion från Anna Svalander (L)   

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



   
Motion från Liberalerna om jämställd idrott  
 
Borås Stad har fått pris för arbetet med bredditdrott, något som vi skall vara stolta över. Staden ligger dock långt 
efter när det gäller elitsatsningar och riskerar att hamna ännu längre efter om inget görs! 
 
Borås, med 110.000 invånare har inte något damlag i någon sport på elitnivå och Borås hamnar sist av 25 liknande 
städer i Sverige (enligt en sammanställning av Borås Tidning 2015) när det gäller damidrott. Det finns nästan inte 
några enskilda elitidrottande damer i Borås och det tyder på ett strukturellt problem. Vem prioriteras i stadens 
budgetar? Finns det modeller för fördelning av resurser som stödjer damer/flickor och hur följs fördelningen av 
resurser upp? 
 
Enligt Borås Stads program för jämställdhet skall staden ”...verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett 
jämställdhetsarbete som ska omfatta medborgare, anställda och förtroendevalda i Borås. Jämställdhetsarbete 
innebär en kritisk granskning av den egna verksamheten och en förändring av strukturer, som kan verka 
skrämmande. Att ifrågasätta maktfördelning och inflytande berör och upprör. Samtidigt är det en möjlighet att ta till 
vara både kvinnors och mäns kunskap och erfarenheter, och erbjuda likvärdig service till alla medborgare". 
 
Detta förhållningssätt borde också genomsyra alla de bidrag och resurser som används till idrott och folkhälsa och 
som fördelas till alla idrottsföreningar i form av bidrag, reklam och marknadsföringsbidrag.  
 
Hur ser den totala fördelningen av bidrag och resurser till idrottsrörelsen i Borås ut i ett jämställdhetsperspektiv? 
Vilka krav ställer Borås Stad på idrottsföreningar när det gäller jämställd fördelning av pengar, resurser, 
representation i beslutande organ/styrelser? Vilken uppföljning sker av jämställdhetsfrågor? Vilken styrning kan ske 
med hjälp av bidragen? Är det OK för Borås Stad att stödja föreningar som medvetet utestänger folk från sin 
verksamhet pga av kön? 
 
I många kommuner runt om i landet pågår arbete med att kartlägga och förändra system och strukturer. Malmö har 
nyligen jämställdcertifierats. Örebro har nyss uppdaterat och tagit fram nya regler för hur de kan stödja enskilda 
idrottare och dessutom fördela stödet jämställt. I andra städer använder man också bidragsfördelning som ett 
styrmedel för att styra föreningar i önskad riktning och det borde vara genomförbart även i Borås. 
 
Att det finns enskilda idrottare från Borås som lyckas nå eliten är ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads varumärke. 
Tyvärr så finns det idag inget stöd eller några medel avsatta för att stödja enskilda idrottare, något som det finns i 
flera andra kommuner där man insett marknadsvärdet av elitidrottare.  
 
Liberalerna föreslår att : 
 
Borås stad kartlägger hur samtliga resurser till idrottsrörelsen fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. Det gäller alla 
former och fördelning av bidrag, fördelning av halltider och plantider, annonser, reklam och marknadsföringsbidrag 
samt olika former av utbildningsbidrag, arbetsmarknadsbidrag eller andra transfereringar. 
 
Att det utifrån kartläggningen sätts upp tydliga mål för en jämställd fördelning, att regler och system för bidrag och 
resurser stödjer en jämställd fördelning, samt att mål och utfall följs upp årligen så att bidragen kan användas också 
som styrmedel för att uppnå en mer jämställd idrottsrörelse i Borås.  
 
Att det tas fram ett bidragssystem/policy för att kunna stödja enskilda elitidrottare i sin satsning och inte som idag, 
enbart fokusera på lag och lagsporter. 
 
Att Borås stad gör som Malmö Stad och andra och genomgår en jämställdhetscertifiering av bidrag och resurser till 
Idrottsrörelsen. 
 
Anna Svalander (L) 
 



Jämställt föreningsliv

Föreningar som får bidrag av Borås Stad



Medlemsantal

Föreningar som får bidrag från Borås Stad             Ca 52 000 medlemmar

Upp till 25 år

25 - 35 år

36 - 50 år

51 - 65 år

Över 65 år
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Kvinnor Män

Kvinnor

Män



Föreningarnas styrelser

Kvinnor

Män

0%

5%

10%

15%

20%

Kvinnor upp till 25 år Män upp till 25 år Kvinnor 25-35 år Män 25-35 år Kvinnor 36-50 år Män 36-50 år Kvinnor 51-65 år Män 51-65 år Kvinnor över 65 år Män över 65 år



Nyckelposter i föreningarnas styrelser

Ordförande                                  Kassör Sekreterare

0%

20%

40%

60%

80%

Kvinnor Män

0%

20%

40%

60%

80%

Kvinnor Män

0%

20%

40%

60%

80%

Kvinnor Män



Ledare i föreningarna

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Kvinnor upp till 25 år Män upp till 25 år Kvinnor 25-35 år Män 25-35 år Kvinnor 36-50 år Män 36-50 år Kvinnor 51-65 år Män 51-65 år Kvinnor över 65 år Män över 65 år

Kvinnor

Män



37%

63%

Deltagartillfällen Totalt Borås 
2016

Flickor Pojkar

Källa: RF LOK-stöd 2016

52%

8%

8%

7%

4%

4%

4%

4%
4%

3%2%

STÖRSTA IDROTTERNA

Fotboll Innebandy Simidrott Gymnastik

Tennis Basket Ishockey Friidrott

Konståkning Ridsport Handboll



Källa: RF LOK-stöd 2016

0%

23% 24% 26%

40%
51%

57%

72%
81%

95% 95%100%

77% 76% 74%

60%
49%

43%

28%
19%

5% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

11 största idrotterna pojkar/flickor

flickor Pojkar



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Största idrotterna i Borås –pojkar/flickor
Deltagartillfällen 2016

flickor Pojkar

Källa: RF LOK-stöd 2016



24%

76%

DELTAGARTILLFÄLLEN 2016 
BORÅS ENBART FOTBOLL

Flickor Pojkar

Källa: RF LOK-stöd 2016

47%

53%

DELTAGARTILLFÄLLEN 2016 
BORÅS TOTALT UTAN FOTBOLL

Flickor Pojkar





 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-04 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr FOFN 2018-00018 1.1.3.1 

Svar på motion från Anna Svalander (L) om jämställd 
idrott 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka intentionen i motionen i de 
delar som rör nämndens ansvarsområde samt översänder yttrandet till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna i Borås har skrivit en motion om jämställd idrott. Motionären vill 

bland annat att Fritids- och folkhälsonämnden kartlägger hur alla bidrag 

fördelas och att resultatet används som styrmedel av föreningslivet i Borås. 

Samt att det tas fram en policy för stöd till enskilda elitidrottare samt att Borås 

Stad gör en jämställdhetscertifiering av bidrag och resurser till idrottsrörelsen. 

 

Enligt nyligen framtagen statistik är jämställdheten bland idrottsföreningar i 

Borås ganska god, 47 % tjejer och 53 % killar, om man räknar bort fotbollen. 

Fotbollen är den i särklass största idrotten både för killar och tjejer och 

påverkar i hög grad den totala fördelningen av deltagartillfällen. Inom fotbollen 

är deltagartillfällena fördelade på 24 % tjejer och 76 % killar och medräknat i 

den totala statistiken blir fördelningen 37 % tjejer och 63 % killar. Bland de 

största idrotterna i Borås som domineras av kvinnor finns ridning, konståkning, 

friidrott och gymnastik. Idrotter som domineras av män är ishockey, innebandy, 

fotboll och basket. Idrotter som hamnar i intervallet 40-60 % är tennis, 

handboll och simidrott1. Tittar man på hela föreningslivet i Borås ser man att 

medlemskapet är relativt jämt fördelad, 46 % kvinnor och 54 % män. I 

föreningarnas styrelser finns det en överrepresentation av personer mellan 36- 

50 år samt över 65 år. Sju av tio ordförande är en man och drygt sex av tio 

sekreterare är en kvinna2 . Från och med 2018 har Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen gått över till en helt digital redovisning av medlemmar 

och aktiviteter vilket betyder att vi kan lämna den här typen av redovisning 

varje år. 

 

Borås Stad har en lång tradition av generösa föreningsbidrag. Detta är en 

förutsättning för att föreningarna ska kunna föra en långsiktig planering och 

vara en stabil part att samverka med. Överenskommelsen som undertecknades 

mellan Borås Stad och civilsamhället bygger på en gemensam värdegrund och 

säkerställer bland annat att vi kan mötas i dialog på lika villkor. Det är utifrån 

denna värdegrund som föreningsbidragen ska utformas och inte enligt särskilda 

styrmedel baserat på faktorer som har en längre och mer djupgående 

problematik än förhållandet mellan män och kvinnor i föreningslivet i Borås. 
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 dragit igång en satsning på 

elitidrottande kvinnor i individuella idrotter. Projektet syftar till att utveckla 

redan talangfulla kvinnor genom att erbjuda föreläsningar kring sponsring, 

mental träning, fysträning med mera. Projektet syftar också till att kvinnorna 

själva delar med sig av sina egna erfarenheter för att stärka varandra. 

Förhoppningsvis kan detta vara ”tungan på vågen” som gör att fler vågar ta 

steget full ut och satsa på sin idrott. En kvinnlig projektledare leder arbetet. 

 

Malmö Stad samarbetar med Fair Pay som ”är en stiftelse som arbetar för att 

alla människor ska få idrotta på lika villkor. De bidrar med praktiska lösningar 

och kunskap för att göra samhället mer jämlikt och hållbart för alla”. De 

erbjuder kartläggningar, rådgivning, konsultuppdrag, certifiering och 

föreläsningar och vänder sig till organisationer, företag och kommuner. Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen är positiv till det arbete som Malmö Stad gör 

tillsammans med Fair Pay och kommer att kontakta båda parter för mer 

information.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Liberalerna om jämställd idrott 

2. Redovisning, jämställt föreningsliv 

3. Statistik LOK-stöd 2016 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00824 824 

Svar på motion från Marie Fridén (M): Tillgänglig fritid 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen är besvarad     

Ärendet i sin helhet 

Marie Friden (M) har i motion 2017-12-19 föreslagit Kommunfullmäktige att 

-Ge Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta 
en mobil fritidsgård.

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som tillstyrker 

intentionen i motionen. 

Nämnden anför att Marie Fridén i sin motion lyfter fram många viktiga frågor 

för fritidsgårdsverksamheten/Öppen ungdomsverksamhet inom Borås Stad 

som jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. Dessa frågor är redan i dag 

prioriterade men som motionären beskriver behöver exempelvis 

jämställdhetsresultaten avseende jämn könsfördelning bland besökarna 

förbättras.  

I dagsläget har några enheter lyckats bra med en jämn könsfördelning bland 

besökarna medan det finns en förbättringspotential hos andra. En av styrkorna 

med en väl fungerande fritidsgård är kontinuitet som bland annat innebär att 

ungdomarna vet att gården är öppen, fastställda och återkommande tider. Detta 

främjar besökarnas möjlighet till delaktighet i allt som rör gården vilket innebär 

att de får en känsla av tillhörighet, vilket har många positiva effekter. Många 

anser också att fritidsgårdarna har en kompensatorisk uppgift och är därför 

placerad i områden som anses ha störst behov av en sådan. En mobil enhet kan 

ha svårt att tillhandahålla de styrkor som nämns ovan. Det finns en risk att 

verksamheten till största delen består av anordnade aktiviteter och att det finns 

mindre tid för exempelvis delaktighet och värdegrundsarbete. En utbildad 

fritidsledare har en bred kompetens som innebär mycket mer än att ordna 

”aktiviteter” och det är viktigt att denna kompetens utnyttjas på bästa sätt. 

Begreppet Öppen ungdomsverksamhet syftar till, vilket motionären också 

belyser, att lyfta fram möjligheten att också verka utanför fritidsgårdens fyra 

väggar. Erfarenhet från exempelvis ungdomsledarutbildningar och den 

sommarlovsverksamhet vi arrangerar visar att fördelningen mellan könen kan 

bli jämnare om verksamheten vid vissa tillfällen flyttar från befintlig fritidsgård. 
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Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2018-11-05 om ”Program för Öppen 

ungdomsverksamhet” där avsikten med verksamheten är att den ska vara 

tillgänglig för alla och främja en jämlik hälsa hos unga. Kön, könsöverskridande 

identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion 

och ålder ska beaktas för att unga ska få en jämlik tillgång till verksamheten. 

Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på 

fritidsgårdar och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 

10-18 år. Programmet i sin helhet kan nås på  

https://intranet.boras.se/download/18.540ed7b8166d5b87f9223c1f/15414901

79937/Program%20för%20öppen%20ungdomsverksamhet%20-

%20program.pdf 

Kommunstyrelsen anser att jämställdhet och mångfald i det kommunala 

fritidsutbudet är en prioriterad fråga. Fritidsgårds- och ungdomsverksamheten 

spelar en viktig roll som mötesplats för ungdomar med olika kön och kulturell 

bakgrund. Fritids- och folkhälsonämnden visar på att arbetet med ”Öppen 

ungdomsverksamhet” kan vara ett sätt att få en jämnare könsfördelning till 

verksamheten. Motionen förklaras därmed besvarad. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar 

3. Motion från Marie Fridén   

 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



MOTION 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2017-12-19


Tillgänglig fritid 

En fritidsgård är en lokal för någon form av organiserad fritidsverksamhet, ofta ledd av en 
fritidsledare. Ungdomar kan där ägna sig åt exempelvis olika typer av sport, sällskapsspel 
eller musikutövning. I Borås finns det 14 kommunala fritidsgårdar. Borås är en vidsträckt 
kommun och fritidsgård är av olika anledningar otillgänglig för många ungdomar i vår 
kommun.

Flera kommuner i vårt avlånga land har valt att inrätta mobila enheter för att råda bot på 
otillgängligheten till en aktiv fritid. 

Att arbeta mobilt innebär att ungdomsarbetare förflyttar sig för att möta unga och att stötta 
ungas idéer i vad de vill göra där det är mest lämpligt för ungdomarna. Den mobila 
verksamheten utgår från uppsökande arbete genom skolor och andra arenor för unga. Här 
möts man och kan fånga in ungas idéer och intressen samt skapa kontakt. Ungas förslag 
på vad man vill göra på fritiden undersöks tillsammans med ungdomarna och det som är 
möjligt planeras och genomförs tillsammans precis som annan öppen verksamhet. 

En mobil verksamhet där fordon och personal står i fokus måste profileras tydligt med rätt 
känsla och utrustas på ett smart sätt för att attrahera och fungera. Den mobila 
ungdomsgården kompletteras genom att befintliga lokaler i till exempel skolor, 
samlingslokaler i hela kommunen inventeras och görs tillgängliga. 

Stadsrevisionen har granskat om Borås stad lever upp till riktlinjerna för jämställdhet och 
mångfald när det gäller kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Det är en dyster 
läsning. Borås stad satsar 19 miljoner mer per år på fritidsaktiviteter för pojkar än på 
flickors intressen. Stadsrevisionen kräver skärpning. Vi kan konstatera att bland 
fritidsgårdarnas cirka 40 000 besökare i  Borås januari-september i år var 72 procent 
pojkar. Kanske kan en mobil enhet ha fokus även på att nå den andra hälften av 
ungdomarna - flickorna,  genom att finnas på plats där de känner sig välkomna.

Med stöd av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktig att besluta:

- ge Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en mobil 
fritidsgård 

Marie Fridén (M) 
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Sammanträdesdatum 

2018-04-04 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr FOFN 2018-00021 1.1.3.1 

Svar på motion av Marie Fridén (M) avseende 
Tillgänglig fritid 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka intentionen i motionen och 

översänder yttrande till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén lyfter i sin motion ”Tillgänglig fritid” fram många viktiga frågor 

för fritidsgårdsverksamheten/Öppen ungdomsverksamhet inom Borås Stad 

som jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. Dessa frågor är redan i dag 

prioriterade men som motionären beskriver behöver exempelvis 

jämställdhetsresultaten avseende jämn könsfördelning bland besökarna 

förbättras. 

 

I dagsläget har några enheter lyckats bra med en jämn könsfördelning bland 

besökarna medan det finns en förbättringspotential hos andra. En av styrkorna 

med en väl fungerande fritidsgård är kontinuitet som bland annat innebär att 

ungdomarna vet att gården är öppen fastställda och återkommande tider. Detta 

främjar besökarnas möjlighet till delaktighet i allt som rör gården vilket innebär 

att de får en känsla av tillhörighet, vilket har många positiva effekter. Många 

anser också att fritidsgårdarna har en kompensatorisk uppgift och är därför 

placerad i områden som anses ha störst behov av en sådan. 

En mobil enhet kan ha svårt att tillhandahålla de styrkor som nämns ovan. Det 

finns en risk att verksamheten till största delen består av anordnade aktiviteter 

och att det finns mindre tid för exempelvis delaktighet och värdegrundsarbete. 

En utbildad fritidsledare har en bred kompetens som innebär mycket mer än att 

ordna ”aktiviteter” och det är viktigt att denna kompetens utnyttjas på bästa 

sätt. 

 

Begreppet Öppen ungdomsverksamhet syftar till, vilket motionären också 

belyser, att lyfta fram möjligheten att också verka utanför fritidsgårdens fyra 

väggar. Erfarenhet från exempelvis ungdomsledarutbildningar och den 

sommarlovsverksamhet vi arrangerar visar att fördelningen mellan könen kan 

bli jämnare om verksamheten vid vissa tillfällen flyttar från befintlig fritidsgård. 

 

Det finns ett uppdrag inom förvaltningen att se över Öppen 

ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet. I detta sammanhang kan också 

idén om mobil fritidsgårdsverksamhet ingå.  
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Sammanträdesdatum 

2018-04-04 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Motionen av Marie Fridén (M)  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Viskaforshem AB; Nybyggnation Rydboholm 1:467 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Viskaforshem AB: s nybyggnation av 13 markbostäder på tomten Rydboholm 

1:467 i Viskafors, till en budgeterad investeringsutgift om cirka 55 miljoner 

kronor, godkänns. Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens 

affärsmässighet, detta åvilar bolaget.       

Datum 

2019-03-20 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-03-26 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-03-22 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00232 1.3.1.0 Programområde 04 

Handläggare: Martin Jakobsson 

Datum 

2019-03-14 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00232 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Viskaforshem; Nybyggnation Rydboholm 1:467 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Viskaforshem AB: s nybyggnation av 13 markbostäder på tomten Rydboholm 

1:467 i Viskafors, till en budgeterad investeringsutgift om cirka 55 miljoner 

kronor, godkänns. Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens 

affärsmässighet, detta åvilar bolaget.        

            

Sammanfattning  

Viskaforshem AB avser att uppföra 13 markbostäder på Källsprångsvägen; 

tomten Rydboholm 1:467 i Viskafors, för vilket bolaget erhållit bygglov. 

Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 19 februari 2019, och 

skrivelse har inkommit till kommunen den 27 december 2018 och den 20 

februari 2019. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige 

möjlighet att ta ställning till investeringen.   

 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 

ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 

ägardirektivet och är viktig för utvecklingen av det område bolaget har att verka 

inom. En förutsättning för Kommunstyrelsens bedömning, och även en 

förutsättning för att Viskaforshem ska erhålla lagfart, är att hela projektet 

genomförs, d v s att alla 13 bostäder byggs. 

           

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Viskaforshem AB avser att uppföra 13 markbostäder på Källsprångsvägen; 

tomten Rydboholm 1:467 i Viskafors, för vilket bolaget erhållit bygglov. 

Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 19 februari 2019, och 

skrivelse har inkommit till kommunen den 27 dec 2018 och den 20 februari 

2019. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att 

ta ställning till investeringen.   
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Investeringen bedöms uppgå till totalt 55 miljoner kronor för 13 bostäder á 

cirka 83 kvm vardera med veranda, uteplats och kallförråd samt plats för bil och 

sophantering. Husen byggs i trä, med genomgående högkvalitativa material som 

ska ge låga underhållskostnader. Hyresgästerna kommer själva stå för 

trädgårdsskötsel samt stå för egen el, värme, varmvatten och sopor.  

 

Bolaget avser i en första etapp färdigställa ett hus samt samtliga markarbeten 

inklusive VA, el och fiber för hela området. Upphandling av denna etapp är 

genomförd, och beräknad totalkostnad för etapp 1 är 13 miljoner kronor. 

Avsikten är att i en andra etapp bygga de resterande tolv husen, och då försöka 

effektivisera byggprocessen i syfte att få ner investeringsutgiften. 

 

Bolaget beräknar starta projektet omgående efter fullmäktiges beslut, med 

planerad inflyttning under 2020. 

 

Viskaforshem bedömer att investeringen kräver en lånefinansiering på 50 mnkr. 

Hyran kalkyleras till 1550 kronor per kvadratmeter och år. Bolaget kalkylerar 

med ett starkt kassaflöde redan från år 1. Dock föreligger en risk för ett 

nedskrivningsbehov på upp emot 10 mnkr. Kalkylen bygger på 70 års 

avskrivningstakt, låga underhållskostnader och låg ränta.   

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Föreslagen nybyggnation ligger i linje med Viskaforshems uppdrag enligt 

ägardirektivet, att främja bostadsförsörjningen. Behovet är stort för Borås Stad 

att få fram fler bostäder, och föreslagen investering ger ett tillskott i Viskafors.  

 

De allmännyttiga bostadsbolagen har i de senaste årens budgetprocesser och i 

planerings- och uppföljningssamtal uppmanats att arbeta för fortsatt 

nyproduktion för tillförandet av fler bostäder.  

 

Kommunstyrelsens ställningstagande av Viskaforshems föreslagna 

nybyggnation görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt. 

Kommunstyrelsen tar inte ställning till projektets affärsmässighet, utan 

förutsätter att bolaget agerar enligt de affärsmässiga principer de har att följa.   

 

Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen påfrestar Viskaforshems 

ekonomiska ställning, med en försvagad soliditet och ökad belåning. Det är 

också sannolikt att en nedskrivning av investeringen behöver göras. Bolagets 

kalkyler bygger på en relativt lång avskrivningstakt, låga underhållskostnader 

och ett fortsatt lågränteläge.  

       

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 

ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 

ägardirektivet och är viktig för utvecklingen av det område bolaget har att verka 

inom. En förutsättning för Kommunstyrelsens bedömning, och även en 
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förutsättning för att Viskaforshem ska erhålla lagfart, är att hela projektet 

genomförs, d v s att alla 13 bostäder byggs.  

 

Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnationen även ska fattas av 

bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen. 

  

   

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-04-08 

2. Beslutsförslag, 2019-04-08 

3. Bolagets framställan, 2018-12-27 

4. Bolagets framställan, 2019-02-20 

5. Bolagets styrelseprotokoll, 2019-02-19   

Samverkan 

- 

 

 

[Namn] Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 















Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Anders Österberg (S): Mindre 
partiklar och fler levande människor - det är rätt 
bra. Se Dnr 2009/KS0403

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad 

Datum 

2019-03-21 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-03-26 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-03-22 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00542 420 Programområde 05 

Handläggare: Christina Anemo 

Datum 

2019-02-06 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E8 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Christina Anemo 
Handläggare 
033 355305 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00542 
420 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Anders Österberg (S): Mindre 

partiklar och fler levande människor - det är rätt bra. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad    

Sammanfattning 

Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-05-13 

lämnat in förslaget att: 

För att effektivt förbättra folkhälsan och bekämpa partiklarna föreslås 

kommunfullmäktige att besluta: 

- Dubbdäcksanvändandet i Borås skall minskas. Detta skall också vägas
mot trafiksäkerhet.

- Gatunämnden ges extra resurser för att i mars och april eller annan
lämplig tidpunkt arbeta mer med dammbindning.

- Vägbeläggningen på våra gator förbättras.

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska 

nämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Fritids- och folkhälsonämnden 

avstyrker motionen Tekniska nämnden och Miljö- och konsumentnämnden 

tillstyrker motionen. 

Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. 

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt med dubbdäck ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Dock finns det idag bra dubbfria alternativ och 

trenden är enligt Trafikverket att användandet av dubbade vinterdäck minskar i 

Sverige. Vidare så ger dammbindning som metod att minska partiklarna i luften 

en relativt kortvarig effekt. Dessutom så slits en våt vägbana hårdare än en torr 

vägbana varför produktionen av partiklar ökar vid dammbindning. För att 

minska slitaget och därmed partikelhalterna på gator/vägar har utvecklingen 

varit att beläggningarna har fått slitstarkare stenmaterial och stenrikare 

beläggningstyper. 

Av de mätningar som Miljökontoret gjort i Borås tyder resultaten på att 

uppställd miljökvalitetsnorm för PM10 (inandningsbara partiklar mindre än 10 
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micrometer) ej överskrids. Det innebär att Borås klarar miljökvalitetsnormerna 

(MKN) för partiklar även om halterna periodvis kan vara höga. Därmed krävs 

inte en åtgärdsplan för att minska halterna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Motion 

3. Remissammanställning   

Samverkan 

Nej 

 

 

Kommunalråd 

Tom Andersson  Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Motion:

Mindre partiklar och fler levande människor – det är rätt bra.

Borås är en stad över 100 000 invånare vilket innebär att vi måste mäta luftpartiklar. Skadliga
partiklar i luften kostar samhället miljarder kronor varje år. Detta är skador som för vissa kan
vara osynliga men hälsoeffekten beräknas vara 26 miljarder kronor varje år (enligt en studie
från IVL och Umeå universitet, beställt av naturvårdsverket).

Studien har kartlagt vad partiklarna kostade samhället år 2005. De extra 26 miljarderna kronor
beror på den årliga kostnaden för:

• Omkring 3 400 förtida dödsfall.

• 1 300–1 400 fall av kronisk bronkit.

• Omkring 1 400 inläggningar på sjukhus på grund av andnings- och hjärtbesvär.

• Omkring 4,5–5 miljoner persondagar då känsliga personer får olika slags besvär.
Denna hälsoeffekt orsakar dessutom ett arbetsbortfall strax över 0,1 procent av den
totala mängden arbetade dagar i Sverige.

Partikelhalten på en gata behöver inte enbart bero på lokalproducerade partiklar utan kan
också komma utifrån. Exempelvis i Borås kommer ibland upp emot 30% av partikelhalten
från havet. Det går att bekämpa luftpartiklar och det är viktigt att göra det för folkhälsans
skull. Värst är situationen i mars och april.

Dubbdäcken orsakar höga halter av grova partiklar genom det stora slitaget på vägbanan
under vinter och vår. Minskad dubbdäcksanvändning borde således leda till lägre
partikelhalter. SLB Analys i Stockholm har genomfört teoretiska beräkningar av effekterna av
minskad dubbdäcksanvändning genom att mäta partikelhalter under olika perioder med
liknande väderförhållanden, och ställa detta mot dubbdäcksandelen vid respektive tidpunkt.
Slutsatsen är att PM10-halten sjunker med minst 5 µg/m3 luft när andelen dubbdäck minskar
med 10 procent. Detta samband har använts när man beräknat effekterna av minskad
dubbdäcksanvändning.

För att effektivt förbättra folkhälsan och bekämpa partiklarna föreslås kommunfullmäktige att
besluta:

Dubbdäcksanvändandet i Borås skall minskas. Detta skall också vägas mot trafiksäkerhet.

Gatunämnden ges extra resurser för att i mars och april eller annan lämplig tidpunkt arbeta
mer med dammbindning.

Vägbeläggningen på våra gator förbättras.

Anders Österberg (s)



Stadsledningskansliet 
Avd: ekonomistyrning  
Handläggare: Christina Anemo 
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Datum 2017-09-15 Dnr 2017/KS0542 
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Svar på motion av Anders Österberg (S): 
Mindre partiklar och fler levande människor - 
det är rätt bra. Se Dnr 2009/KS0403 

Inkomna yttranden i sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över en återremiss kring 
negativa hälsoeffekter gällande små partiklar i samband med dubbdäcksanvändande.  
I enighet med förvaltningens tidigare svar så är förvaltningen medveten om att partiklar i 
luften orsakar såväl dödsfall som sjukdom. Det är dock svårt att bedöma i vilken ut-
sträckning som luftpartiklarna är orsaken till dödsfallen. Forskningsläget är osäkert och 
effekten av åtgärderna svårbedömda.  
Flera större städer i Europa och Sverige har uppmärksammat det som ett problem och 
infört dubbfria vinterdäck i hela eller delar av centrumkärnor.  
En konsekvens av att införa dubbfritt i staden kan vara att risken för trafikolyckor ökar. 
Dock finns det idag goda dubbfria alternativ och med utgångspunkt av att biltrafiken 
kommer att öka framöver är det rimligt att påbörjas en nertrappning av dubbdäcksanvän-
dandet  
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen på grund av att forskningsläget 
fortfa-rande är osäkert och effekten av åtgärderna svårbedömda.  
Det är också viktigt med dubbdäck ur trafiksäkerhetssynpunkt och att det finns andra 
folkhälsoinsatser såsom åtgärder för att minska rökningen som ger konstaterade effekter 

mot lungsjukdomar. Text 

Tekniska nämnden 
 Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids inte inom Borås varför åtgärdsprogram inte 
krävs i dagsläget.  
Extra sandupptagning när halterna är högst samt förbättra vägbeläggningen på hårt trafi-
kerade gator är insatser som förbättrar luftmiljön och håller ned partikelhalterna.  
Tekniska nämnden tillstyrker motionen till ovan beskrivna delar förutsatt att nämnden 

erhåller extra budgetmedel för åtgärderna. Text 

Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Tekniska nämnden bör få i upp-
drag att ta fram en plan för information och åtgärder avseende problemet med höga 
partikelhalter 
Borås klara miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar även om halterna periodvis 
kan vara höga. Därmed krävs inte en åtgärsplan för att minska halterna. Partiklar be-
döms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter. 
Infomationen om halterna, riskerna och åtgärder är därför viktig. Åtgärder kan vidtas 
både av den enskilde boråsaren liksom av väghållaren. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning 2018 (kommunens förvaltningar)  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
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Tio år i sammandrag mnkr 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

RESULTATRÄKNING 

Nettokostnader -4 378 -4 588 -4 764 -4 597 -4 702 -4 902 -5 086 -5 428 -5 687 -5 771

Avskrivningar -185 -160 -158 -162 -204 -190 -205 -268 -216 -227

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -4 563 -4 748 -4 922 -4 760 -4 906 -5 093 -5 291 -5 697 -5 903 -5 998

Skatteintäkter och generella statsbidrag 4 554 4 768 4 923 4 917 5 077 5 222 5 422 5 782 6 056 6 225

Finansnetto 19 13 27 44 18 27 29 33 45 91 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 10 33 28 201 189 157 160 118 198 318 

Extraordinära intäkter/kostnader 23 48 76 29 0 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 33 81 104 230 189 157 160 118 198 318 

NETTOINVESTERINGAR -361 -326 -362 -413 -376 -431 -416 -314 -495 -821

BALANSRÄKNING 

Anläggningstillgångar 3 416 3 501 3 209 3 433 3 588 4 192 4 161 4 382 4 863 5 040 

Omsättningstillgångar 1 833 1 860 2 152 2 249 2 271 1 914 1 790 2 032 1 592 1 684 

SUMMA 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 

Eget kapital 3 325 3 406 3 510 3 825 4 014 4 170 4 330 4 449 4 646 4 964 

Avsättningar 810 930 1 007 939 856 704 636 742 604 591 

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder 1 114 1 025 844 918 990 1 232 984 1 224 1 204 1 168 

SUMMA 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 

FINANSIELLA NYCKELTAL 

STORLEKSUTVECKLING 

Bruttokostnader 5 501 5 747 5 823 5 795 6 047 6 309 6 461 7 078 7 477 7 915 

- förändring % 1,3 4,5 1,3 -0,5 4,3 4,3 2,4 9,5 5,6 5,9 

Balansomslutning 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 

- förändring % 9,2 2,1 0,0 6,0  3,1 4,2 -2,5 7,8 0,6 4,2 

BETALNINGSFÖRMÅGA

Rörelsekapital 719 835 1 308 1 331 1 281 681 806 808 388 515 

Kassalikviditet % 164 181 254 243 223 143 158 145 113 130 

SOLIDITET

Soliditet  % 63,3 63,5 65,5 67,3 68,5 68,3 72,8 69,4 72,0 73,8 

RESULTAT

Räntabilitet RT % 1,8 2,3 3,1 5,6 5,4 4,2 4,1 3,3 4,5 6,4 

Resultatmarginal % 1,7 2,1 2,9 5,5 5,2 4,1 3,8 3,0 3,9 5,4 

Skatteintäktsutveckling % 2,3 4,7 3,2 -0,1 3,3 2,9 3,8 6,6 4,7 2,8 

Nettokostnadsutveckling % 1,9 4,1 3,6 -3,3 3,1 3,8 3,9 7,7 3,6 1,6 

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 100,2 99,6 100,0 96,8 96,6 97,5 97,6 98,5 97,5 96,4 

EFFEKTIVITET

Kapitalets omsättningshastighet 1,05 1,07 1,09 1,02 1,03 1,03 1,09 1,08 1,16 1,18 

ÖVRIGT

Folkmängd 31/12.resp år 102 458 103 294 104 106 104 867 105 995 107 022 108 488 109 880 111 026 112 178 

Skattesats % 21,49 21,49 21,49 21,06 21,06 21,06 21,06 21,31 21,31 21,31 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 

Vi lägger ännu ett framgångsrikt år bakom oss. Under det gånga året har Borås fortsatt växa, 
2018 passerade vi 112 000 invånare. Samtidigt som vi står inför en rad olika utmaningar så 
står vi stabilt och väl rustade med goda förutsättningar för fortsatt positiv utveckling. 

2018 gjorde staden ett resultat på 318 miljoner kronor. Det är ett stabilt resultat som medför 
att vi kan fortsätta göra nödvändiga avsättningar för framtida pensioner och att vi kan göra en 
satsning på att ge ungdomar från och med årskurs 7 fria resor i kollektivtrafiken under 
sommarmånaderna. Dessutom finansierar vi delsträckan Frufällan-Sjöbo av gång- och 
cykelstråket Fristad-Centrum.  

Borås är en attraktiv stad att leva och verka i. Arbetsmarknaden går starkt, arbetslösheten 
minskar och satsningar görs på att utveckla infrastrukturen. I Borås finns det gott om parker 
och naturområden. Kulturutbudet i staden är rikt och längs med Viskan finns det ett stort 
utbud av upplevelser.  

När vi blir fler måste vi investera i Borås. Ett ökat antal invånare innebär högre krav för att 
tillgodose våra invånares behov. Vi måste arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska, 
sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Vi satsar både på staden och på 
landsbygden. För oss är det en självklarhet att man ska kunna bo överallt i hela kommunen 
och samtidigt ha tillgång till grundläggande service. 

Bostäder ska byggas i den takt som vi växer och blir fler. Under 2018 tillkom omkring 450 
nya bostäder. Vår ambition ska alltid vara att möta den bostadsbrist som finns på bästa 
möjliga sätt. Under 2018 tillkom även fler förskolor i Fristad, på Norrby och på Brämhult. I år 
kommer ytterligare förskolor att färdigställas. För grundskolans del har arbetet med 
kvalitetssäkring fortsatt och det ska fullföljas samtidigt som skolan ska fokusera på 
huvuduppgiften - lärandet.  

Under året som gått har vi fortsatt arbeta med hållbar utveckling i staden. Borås Stad har 
länge haft som ambition att bli en mer cykelvänlig stad och under 2018 satsade vi mer än 
någonsin på de kommunala cykelvägarna. Kommunen arbetar för att allt fler ska välja solel. 
Förra året fördubblades investeringsanslaget som är specifikt riktat till investeringar i 
solenergi.  

Det är fantastiskt att se hur staden utvecklas. Mitt emot Högskolan i Borås finns nu Borås 
Kongress. En unik mötesplats där människor kan samlas för att växa, inspireras och utbyta 
kunskap. Med en kongressal som rymmer upp mot 1000 personer och 23 ändamålsenliga 
möteslokaler kan byggnaden välkomna kongresser, mässor och seminarier.  

Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Minuthetsen inom äldreomsorgen som drabbar 
både brukare och personal ska bort och arbetet med att heltid ska vara norm måste fortsätta. 
Vi vet att vi står inför ett stort rekryteringsbehov de kommande åren. Det är en utmaning som 
vi ska möta genom satsningar på utbildning och kompetensutveckling.  
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Jag vill avsluta med att tacka alla fantastiska medarbetare. Det är tack vare er, som ständigt 
arbetar för att Borås ska utvecklas, som 2018 blev ett så framgångsrikt år.  

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen 
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Årsredovisningens syfte och mål 

Årsredovisningen är ett analyserande, politiskt beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag ökar 
kraven att fullmäktige måste få information om hur nämnderna följt 
fullmäktiges uppdrag för verksamheten. Redovisningen ska också ge en 
bild av kommunens finansiella ställning och vara en grund för 
fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar. 

Politiskt beslutsunderlag 
En årsredovisning kan se ut på olika sätt avseende innehåll, utformning m m. Avgörande är vilket syfte 

årsredovisningen har. Detta beror i sin tur bl a på vem som redovisar och vem man redovisar för, dvs vem 

som är redovisningsskyldig respektive redovisningsmottagare. I vissa fall handlar det om att ge korrekt och 

rättvisande redovisningsinformation om den ekonomiska ställningen och utvecklingen, i andra fall kan års-

redovisningen vara ett informationsinstrument med syftet att förmedla en viss bild över kommunens 

organisation och verksamhet. 

Såsom framgår nedan väljer Kommunstyrelsen att hålla kvar årsredovisningsdokumentet som ett politiskt 

beslutsunderlag. Det hindrar inte att vissa förändringar görs för att göra dokumentet lättillgängligare samt 

analysen mer intressant för andra målgrupper. Huvudperspektivet i årsredovisningen behålls där 

dokumentet i första hand utgör ett analyserande beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen skall 

• tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges

prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning,

• ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling,

• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat skall regleras och

• successivt utvecklas för att kunna ge information till en vidare målgrupp.

Utgångspunkten är att respektive nämnd är redovisningsskyldig inför fullmäktige. Det är därför 

nämnderna som har huvudansvaret för att årsredovisningen till sitt innehåll motsvarar ovanstående krav. 

Nämndernas egna årsredovisningar med kommentarer och analyser förelägges Kommunfullmäktige som 

särskilda bilagor. Årsredovisningen är i sin analys också framåtsyftande. Den ekonomiska utvecklingen gör 

sällan halt vid årsskiftet varför redovisningen av året som gått tillsammans med de första 

skatteprognoserna för det nya året kan ge värdefullt underlag för nya slutsatser. 

Avstämning mot mål och resurser 
Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag på nämndnivå, med stor frihet för nämnderna att själva 

avgöra hur resurserna skall användas, ökar kraven på kontroll i form av uppföljning, utvärdering och 
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analys av verksamhetens resultat med avseende på måluppfyllelse, resursanvändning, prestationer och 

effekter. Detta innebär att Kommunfullmäktige av årsredovisningen måste kunna få information om hur 

nämnderna följt Kommunfullmäktiges riktlinjer för verksamheten, om de mål som fastställts i budgeten 

uppnåtts och hur effektivt anvisade resurser använts. Detta tillbakablickande syfte ställer krav på nämnd-

visa avstämningar mot budget såväl vad gäller ekonomiska mått i form av kostnader och intäkter m m som 

prestationer.  

Årsredovisningen skall också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling av verksam-

heten. Detta framåtsyftande motiv ställer bl a krav på att det i verksamhetsanalyserna redovisas problem 

och utvecklingstendenser, som bl a kan beaktas i kommande budgetarbete. 

Samlad bild 
Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kommunfullmäktige en så rättvisande bild som möjligt över 

kommunens finansiella ställning och utveckling. Med kommunen menas i detta sammanhang inte bara den 

verksamhet som drivs under s k offentligrättsliga former. Även sådan verksamhet som bedrivs i form av 

aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller handelsbolag skall ingå i 

redovisningen. Motivet bakom kravet på en s k sammanställd redovisning är att en stor del av 

verksamheten i landets kommuner idag drivs under s k privaträttsliga former och att bilden av kom-

munens ekonomiska ställning därmed påverkas av om de kommunala företagen tas med eller inte. 

Kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet, för vilken Kommunfullmäktige 

har det yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste därför ges möjlighet 

att göra en samlad bedömning av kommunens totala ekonomiska engagemang. 

Utveckling 
För att årsredovisningen också skall kunna bli en tillgång för en vidare målgrupp kommer dokumentet 

successivt att utvecklas. Förutom en tydligare struktur så eftersträvas analys och ökad tillgänglighet. Ett 

mål i kommande årsredovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. Inte minst är det externa 

perspektivet viktigt dvs hur medborgaren upplever verksamheten. Medborgarperspektivet stärks också av 

den utveckling av verksamhetsmål som lagstiftningen numera ställer och där Borås Stad fr o m budget 

2008 redovisar måluppfyllelse. Verksamhetsmålen innebär ett arbete med att kunna beskriva och koppla 

ekonomi, verksamhet och kvalitet, mycket med utgångspunkt från medborgarna och brukarna. 

En annan uppgift blir att utifrån de visioner och mål som beskrivs i VISION 2025 följa 

verksamhetens utveckling via nya s k målområdesanaslyser. 

Ackumulerat resultat 
Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfullmäktige också besluta om hur nämndernas resultat 

för det gångna året skall regleras. Enligt kommunens regler för budget- och verksamhetsuppföljning skall 
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nämndernas resultat, såväl positiva som negativa, balanseras över till nästkommande år. Nämnderna 

redovisar i samband med nämndbudgeten: i januari hur de planerar använda sina ackumulerade resultat, 

under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer dem i årsredovisningen. Hur de ackumulerade 

resultaten behandlas kan anpassas efter konjunkturläge och grundbudgetens styrka och säkerhet.   
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Ekonomi och verksamhet 2018 
Här har vi sammanfattat en rad glimtar över vad kommunen har arbetat med under 2018. 

Ekonomi 

Plattform för bra verksamhet  
Borås Stad bedriver huvuddelen av sin verksamhet genom 18 olika nämnder samt ett revisorskol-
legium, sammanlagt omsattes ca 7,9 mdkr inom dessa verksamheter. I bolagsform bedrivs verk-
samhet genom 18 olika företag som tillsammans omsätter ca 2,0 mdkr. Borås Stad som koncern 
omsätter således ca 9,9 mdkr per år. 

Borås Stad har sedan millennieskiftet kunnat bygga upp en stark ekonomisk plattform. Detta har 
gynnat verksamheten under perioden och kommer framgent att medverka till att kunna nå målet 
med en planerad och stabil verksamhet. Liksom andra kommuner har vi drabbats av konjunktur-
svackor eller fått besked om kraftiga sänkningar i kommunernas kostnadsutjämning. Men det 
som sticker ut för Borås del är att vi hållit tag i ekonomin, bl.a. genom tilltagna buffertar i budget-
processen, samt sedan i årsredovisningen byggt upp reserver för resultatutjämning eller avsätt-
ningar. 

Känslan av ett bra ekonomiskt ledarskap på alla nivåer har dock fortsatt och innebär att den 
kommunala verksamheten i Borås kunnat utvecklas. Den plattform som skapats genom ekono-
misk balans och kostnadskontroll ger bra förutsättningar för att klara variationer i konjunkturen. 
Ett bekymmer, som vi återkommer till, är alltid en anpassning till rådande resurser. Utrymmet för 
tillväxt kan kraftigt reduceras om anpassningar till verksamhetsunderlag ej kan ske, t ex till färre 
elever i våra skolor. 

Genom dessa dispositioner har den löpande verksamheten under åren kunnat hållas på en bra 
nivå samtidigt som också satsningar skett på framtiden. Exempel på tidigare dispositioner är att vi 
tidigare avsatt 732 mnkr och nu i år ytterligare 100 mnkr till den s.k. dolda pensionsskulden, i 
syfte att kunna behålla verksamhet när skulden skall betalas, samt att vi kunnat engagera oss i spe-
cialsatsningar. När Trafikverket inte prioriterat för Boråsarna angelägna projekt såsom byggande 
av Rv 27, projekt Förbifart Sjöbo samt viktiga gatu- och cykelvägar så har kommunen haft kapa-
citet att gå in. Särskilda egna satsningar har också varit möjliga för en utbyggd IT-infrastruktur.  

Verksamheten och ekonomin i Borås Stad har fortsatt att kontrollerat utvecklats och har utöver 
en i grunden stark finansiell ställning. En god ekonomi är dock inget självändamål men påverkar i 
högsta grad möjligheterna till en bra och jämn verksamhetsutveckling. 

Finansiell ställning  
Borås Stad har sedan millennieskiftet ökat sitt eget kapital, från 2,2 till hela 5,0 mdkr. Därutöver 
har det funnits möjligheter att använda de goda årsresultaten till att också göra avsättningar för att 
kunna underlätta kommande år. 

Den långsiktiga upplåningen har exklusive förmedling av lån till kommunala bolag minskat från 
mitten av 1990-talet från 600 mnkr till 0 mnkr. I takt med att avsatta medel för en rad investe-
ringsprojekt nu använts så har rörelsekapitalet minskat något och uppgår i bokslutet för 2018 till 
ca 500 mnkr.  
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Ekonomiska framgångsfaktorer  
Borås Stad har medvetet valt att fokusera på ”god ekonomi” som grund och plattform i kommu-
nikationen med nämnder och förvaltningar. En utbyggd dialog om god ekonomi och dess bety-
delse, kombinerat med instrument som dubbla månadsuppföljningar, buffertar m.m., har givit 
nämnderna instrument och signaler för att hålla sina budgetar. 

Nämnder och förvaltningar har agerat lojalt med givna direktiv. Den vilja som finns ute i verk-
samheten att arbeta i en organisation med ordning, reda och god ekonomi skall inte underskattas. 
En slutsats är att kommunen skall fortsätta att förbättra och utveckla uppföljning och styrning 
genom dialog samt centralt stöd. De främsta av de interna framgångsfaktorerna bygger på dessa 
element. 

Verksamheten 

Ett urval av våra verksamheter presenteras nedan: 

Kultur och fritid 

Bibliotek
12%

Museer och konst
8%

Teater
6%

Kulturskola
8%

Idrottsanläggningar
24%

Bad
7%

Fritidsgårdar
9%

Förebyggande 
arb./folkhälsa

8%

Föreningsbidrag och 
kulturstöd

12%

Adm och övrigt
6%

Fördelning nettokostnad
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Viktiga händelser under året 

Under sommaren genomfördes Borås Internationella Skulpturbiennal, den sjätte i ordningen. 

Under året är byttes scentekniken ut på Stadsteaterns stora scen. Ett teknikbyte var nödvändigt, 
inte minst av arbetsmiljöskäl, men kommer också innebära att teatern kan husera mer tekniskt 
avancerade föreställningar framöver.  

Borås fick sitt första meröppna bibliotek under året, i Dalsjöfors. Meröppet innebär att biblio-
teksbesökaren, genom sitt lånekort, får tillgång till biblioteket kvällstid även då detta inte är be-
mannat och därmed kan göra sina biblioteksärenden på tider som passar dem. 

Året avslutades grandiost med öppningen av modeutställningen "Balenciaga - Master of Couture" 
från Victoria and Albert Museum i London, en nationell konst- och modehändelse. Det är första 
gången detta anrika prestigemuseum visar en av sina utställningar i Sverige. Borås är dessutom, 
förutom London, den enda stad i Europa där utställningen visas. 

Borås fick utmärkelsen "Årets Håll Sverige Rent - kommun" för fjärde året i rad. 

Ett program för öppen ungdomsverksamhet som utgår från tre inriktningar har tagits fram: Mö-
tesplats för unga - Ungas aktörskap samt Samverkan med civilsamhället. Programmet kommer att 
genomsyra verksamheten under 2019. 

Arbetet med Säker och trygg förening har gett resultat, 47% av föreningarna är certifierade. Mal-
len som materialet bygger på har omarbetats under 2018 och har nu ett tydligare miljöfokus för 
att möta utmaningarna inom området. 

En ny fullstor isyta är anlades på Bodavallens A-plan. Under isytan finns en  konstgräsplan, vilket 
innebär att planen kan användas för både fotboll ca sju månader per år och för issporter ca fem 
månader per år. 

Nyckeltal 

Kultur 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Andel kulturaktiviteter 
för barn och unga, % 52 57 54 

Antal besökare 
Textilmuseet 50 423 52 680 49 076 

Antal elever Kulturskolan 5 190 5 475 5 545 

Fritid 
Bidragsberättigade 
ungdomar i föreningar 20 623 21 878 21 387 

Antal aktiviteter ungdomar 65 559 68 290 62 398 

Utnyttjade timmar på 
Borås Arena 2 482 2 294 3 103 
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Vård och omsorg 

Händelser under året 

Under året har Vård- och äldre nämnden och Sociala omsorgsnämnden fått nya reglementen för 
att klargöra ansvaret vid borttagandet av 65-års gränsen. 

Sociala omsorgsnämnden har under året tecknat nytt entreprenadavtal med Attendo AB för drif-
ten av de 14 grupp- och serviceboenden inom LSS som drivs på entreprenad. 

För Individ- och familjeomsorgsnämnden har den kraftigt minskade flyktingströmmen medfört 
att asylverksamheten genomgått stora förändringar. 

Under året har Arbetslivsnämnden tecknat åtta stycken nyskrivna IOP (Idéburet offentligt part-
nerskap). Under året firade Återbruk sitt 10-års jubileum. 

Övervältringen från Försäkringskassan utifrån deras förändrade tolkning av LSS-lagen (Lagen om 
stöd och service) har under året inneburit en kostnadsökning för Sociala omsorgsnämnden med 
14 650 tkr.  

Hemtjänst
37%

Vård- och 
omsorgsboende

29%

Funktionshinder 
25%

Försörjningsstöd
3%

Missbruksvård
6%

Fördelning nettokostnad
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Nyckeltal 

Vård och äldre 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Antal personer över 65 år med 2 780 2912 2913 
hemtjänst 

Försörjningsstöd 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Antal hushåll med  1 003 798 679 
försörjningsstöd 

Utfall Utfall Utfall 
Sociala omsorgen 2016 2017 2018 
Antal personer med 930 915 914 
LSS beslut 
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Antal hushåll med 
försörjningstöd
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Utbildning 

Händelser under året 

Gymnasieelevernas måluppfyllelse ökar för tredje året i följd. 

För första gången har alla grundskoleelever i Borås valt vilken skola de vill gå i. 

Den ambulerande öppna förskolan ”Tittut” ger sig ut och besöker områden runt om i Borås. 

Tallbackens förskola i Fristad och Kreanova förskola på Norrby öppnas. 

En ny paviljongskola skapas i Gässlösa. 

Ombyggnationer påbörjas på Sven Erikson- och Viskastrandsgymnasiet för att möta elevernas 
behov och intresse. 

Verksamhetsmått 
Utfall 

2016 
Utfall 

2017 
Utfall 

2018 
Riket 
2018 

Förskola 
Antal inskrivna Boråsbarn i förskola 6 025 6 050 6 118 
Barn per personal  5,0 5,4 5,3 5,1* 

Grundskola 
Antal Boråselever i grundskola 11 289 11 533 11 786 
Antal elever per lärare 12,8 12,3 11,2 11,9* 
Elever behöriga till gymnasieskola, % 84,8 78,5 80,0 81,9 

Gymnasium 
Antal elever i Borås gymnasieskolor 4 311 4 388 4 407 
Elever med högskole- o yrkesexamen % 91,7 93,2 93,0 90,8 

* 2017

Förskola
27,2%

Fritidshem
5%

Grund- och 
gymnasiesärskola

3%
Grundskola inkl 

förskoleklass
45%

Gymnasieskola
15%

Vuxenutbildning
3%

Övrigt
2%

Fördelning nettokostnad
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Tekniska verksamheter 

Händelser under året 

Det har genomförts ett projekt med solcellsdrivna papperskorgar, Big Belly. Det har varit ett po-
sitivt projekt som fortsätter och det kommer fler. 

Under året har arbetet med fibergrävningar fortsatt och det har påverkat hela staden. 

Den extremt varma och torra sommaren påverkade både växtlighet, fisk och kalkningar. 

Det har genomförts en ny upphandling avseende färdtjänst som börjar gälla från 1 juni 2019. 

Under året har flera stora byggprojekt avslutats och färdigställts, såsom förskolan KreaNova, 
Kärrabackens förskola, Borås Skatehall, Daltorspskolan, Kronängskolan 1 och Vattentornet. 

Verksamhetsmått 
Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Väghållning huvudgator kr/m2 46,59 46,04 52,1 
-därav vinterväghållning 24,75 23,67 25,91 

Beläggningsunderhåll (m2) 86 459 139 601 211 244 

Planterade ytor total (m2)  69 324 66 341 65 683 

Antal färdtjänsttillstånd 4 427 4 500 4 606 

Kostnad felavhjälpt underhåll 
verksamhetslokaler (tkr) 30 674 33 496 34 566 

Beläggningsunderhåll
15%

Vinterväghållning
19%

Skog, naturvård, 
parker

10%

Färdtjänst
28%

Underhåll och 
renovering  

verksamhetslokaler
28%

Fördelning nettokostnader
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Jämställdhetsperspektivet 
Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. 
Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet med 
jämställdhetsintegrering att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att 
resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett 
bakgrund och tillhörighet. Varje nämnd ska ha en handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering och den ska bland annat innehålla verksamhetens behov av 
insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget.  

Under året ska nämndens intention från budgeten kring jämställdhetsarbetet följas upp 
genom att beskriva vilka effekter nämnden hittills har uppnått eller önskar att uppnå inom 
området. Fokus är att beskriva hur det dagliga arbetet kring jämställdhet bedrivs eller har 
förändrats inom verksamheten, dels pågående eller planerade projekt med anknytning till 
jämställdhetsfrämjande utveckling. Nedan följer bra exempel på aktiviteter som genomförts 
i nämnderna under året. 

Vård- och äldrenämnden har utvecklat användandet av könsuppdelad statistik och tittat på 
olika områden såsom könsfördelning av antalet brukare, biståndsbedömda och utförda 
insatser. Till exempel är det fler kvinnor än män som har hemtjänst eller en plats på vård- 
och omsorgsboende, vilket till viss del kan förklaras med att kvinnor lever längre än män. 
När en kvinna eller man erhåller hemtjänst får de dock lika många timmar i snitt per 
person. I brukarundersökningar är kvinnor och män sammantaget lika nöjda med sitt vård- 
och omsorgsboende respektive hemtjänst, men vid analys av enskilda frågor finns vissa 
skillnader. Exempelvis är män mindre nöjda med de aktiviteter som erbjuds på vård- och 
omsorgsboendet, men mer nöjda med möjligheten att komma ut. Kvinnorna är i mindre 
utsträckning nöjda med sin lägenhet och utomhusmiljön vid sitt boende. Utifrån denna 
statistik förs dialoger med medarbetare som ges utrymme att diskutera ärenden och olika 
case på ett strukturerat sätt. Vård- och äldreförvaltningen ser flera utvecklingsområden, 
exempelvis kommer vård- och omsorgsboendena att arbeta med att kunna ge alla boende 
en meningsfull dag oavsett hälsotillstånd. I arbetet tydliggörs jämställdhetsperspektivet och 
att det är den boendes uppfattning om vad som är meningsfullt som ska forma innehållet. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under året påbörjat en utredning av barn och 
ungdomsvården genom att följa upp vissa uppgifter i befintlig dokumentation. Uppgifterna 
samlas in så att det går att få könsuppdelad statistik. Under 2018 har en första 
sammanställning gjorts avseende en 6 månaders period. Det visar sig att 40 % av 
anmälningarna rörde flickor och 60 % pojkar. Lika stor andel av pojkar respektive flickor 
utreddes och i den riskbedömning som gjordes i utredningarna visade att pojkar och flickor 
hade nästan identisk hög risk för att fara illa. För 2017 finns sammanställning för hela året 
och då aktualiserades 823 flickor och 1076 pojkar (0-18 år). För 2017 finns även uppgifter 
om de som inte återkommit ett år efter en avslutad insats. Här finns inga skillnader mellan 
pojkar och flickor. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att fortsätta följa 
utvärderingen och har ambitionen att fördjupa sammanställningen.  

Tekniska nämnden driver ett projekt Vintercyklister som genomförs under vinterperioden 
och projektet syftar till att fler ska välja cykel som transportmedel även vintertid. Och 
projektet har en ambition om en jämn fördelning av män och kvinnor. Under året var det 
120 ansökningar och av de sökande var det 20 kvinnor och 20 män som fick sin cykel 
vinterutrustad. Inom Tekniska nämnden finns en grundtanke om att lekplatser utformas 
för alla och lekplatsen ska vara en mötesplats med aktiviteter där både barn och vuxna 
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deltar. Det har under året renoverats ett antal lekplatser och de är planerade och utformade 
ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. 

Fritids- och folkhälsonämndens Badenhet bedriver en ”öppen” verksamhet som välkomnar 
alla oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund. Nämnden har ambitionen att införa ett system 
för att kunna mäta könsfördelningen på de besökare som köper årskort till anläggningarna. 
Ett kvinnligt nätverk som har till uppgift att stödja idrottstjejer flickor/kvinnor som 
bedriver elitidrott eller är i gränslandet att idrotta på elitnivå har startats upp. 

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har Vuxenutbildningen samverkat utifrån 
uppdraget ”Mammor i arbete” med Arbetslivsförvaltningen och Förskoleförvaltningen. 
Syftet med uppdraget är att utrikesfödda kvinnor som står långt från arbete ska kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens del blir att bedöma personernas 
språkkunskaper och erbjuda dem SFI. 

Flera nämnder har kommit igång med arbetet och fortsatt att utveckla användandet av 
könsuppdelad statistik för att kunna göra analyser utifrån jämställdhetsperspektivet. 
Nämnderna har till exempel bra rutiner för att arbeta med jämställdhetsperspektivet när det 
gäller arbetsgivarfokus, till exempel lönesättning och rekryteringar. Kommunstyrelsen ser 
ett behov av att fortsätta utveckla arbetet och då framför allt när det gäller ett externt 
fokus. Ett externt fokus kan innebära att analysera och utvärdera mer hur Boråsarnas 
möjlighet till jämställda tjänster och verksamheter ser ut och där behov uppstår genomföra 
aktiviteter med jämställdhetsfrämjande utveckling.  
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2018 var ett i många avseenden minnesvärt år i en kommun som fortsätter 
att växa starkt. Människor och företag fortsätter att välja Borås för liv och 
näringsliv. 

Under 2018 ökade befolkningen med 1 152 personer, och vi blev fler än 112 000 
boråsare. Det var riksdagsval och kommunval och dessförinnan fotbolls-VM och en 
extrem sommartorka som ledde till långvariga eldningsförbud. 
I centrala Borås samlades boråsarna för att följa Sveriges VM-matcher på storbild. Hela 
stan tycktes lyfta när Granen satte sin straff i premiärmatchen mot Sydkorea. 
Kommunen drev kampanjen #klartjagskarösta, och valdeltagandet ökade för fjärde valet 
i rad. På Norrby ökade andelen unga som röstar i riksdagsvalet med 20,5 
procentenheter. 
Regeringen meddelade genom infrastrukturminister Tomas Eneroth att man satsar 3,8 
miljarder kronor för att med start 2024 påbörja bygget av en höghastighetsjärnväg 
mellan Borås och Göteborg. Detta besked skulle ett drygt halvår senare modifieras av 
Trafikverket till byggstart bortåt 2027. 
Borås Stad har brett stöd för uppfattningen att ett centralt stationsläge är avgörande för 
en snabb och väl fungerande regional tågtrafik. 

Polismyndigheten valde att lägga en ny polisutbildning i Borås. Start våren 2019. 
Borås Stad och Polisen fördjupade sin samverkan för ökad trygghet och minskad 
brottslighet, med fokus är på barn och unga i riskzonen. 

S i Borås bildade styrande block med L, MP och C under namnet Mitt-S-samverkan. 

Andelen elever i Borås som nått en gymnasieexamen inom 3 år visade sig ligga cirka 8 
procent över riksgenomsnittet, enligt en undersökning. 
Det nya avloppsreningsverket på Sobacken körde igång. Det renade vattnet hör till 
världens renaste. Avloppsreningsverket är en del av det nya energi- och miljöcentret på 
Sobacken, EMC. 
Borås Kongress invigdes och bjöd på öppet hus som lockade stora skaror av boråsare. 
Borås Stad utsågs till årets Håll Sverige Rent-kommun för fjärde året i rad. 

Den spektakulära utställningen om modekreatören Christobal Balenciaga, exklusivt 
inlånad (som en av tre städer i världen) från Victoria & Albert museum i London, 
öppnade på Textilmuseet. En av årets mest spännande kulturhändelser. 

Närmare 14 000 människor pendlade dagligen in till Borås under 2018, medan ungefär 
9 800 pendlade ut. 

Hur möter vi bristen på yrkesfolk? 
Borås Stad har under året fortsatt ansträngningarna för att möta bristen på främst 
lärare och förskollärare, socialsekreterare och hälso- och sjukvårdspersonal, men också 
andra yrkesgrupper. 
Bland annat har kommunen jobbat vidare med de KAL-planer (kompetens, arbetsvillkor, 
lönevillkor) som startade 2017 på lärarområdet. Exempelvis lyckades IFO, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, under året fylla de vakanser på socionomtjänster man 
tidigare hade och behövde därmed inte hyra in konsulter. 
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Förstärkt arbete mot ohälsa 
I syfte att minska ohälsa och sjukfrånvaro har Borås Stad skapat en enhet som ska 
bedriva verksamhetsutveckling ur såväl hälso- som rekryteringsperspektiv, för att hitta 
bästa formerna för vårt arbete. 
Inom Medarbetarcentrum har cirka 1 350 tjänster varit föremål för matchning under 
året med många nöjda medarbetare som följd. 

Tillit i fokus för framtidens styrning 
Kommunen har under 2017 och 2018 deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) nätverksarbete ”Förenklat och effektivare styrsystem”. 
Under 2018 har fyra arbetsgrupper tagit fram förslag på förändringar och förbättringar 
som bör genomföras för att få ett förenklat och effektivare styrsystem i Borås Stad med 
fokus på tillit i alla led. Arbetet som nu går under rubriken Tillitsresan, kommer att 
fortsätta under 2019. 

Fler grundskoleelever – bättre meritvärden 
11 786 unga boråsare var under året elever i grundskolan och de kommer att bli fler. 
Det är ont om skolplatser på vissa håll, och Kommunfullmäktige har därför antagit en 
investeringsplan för att kraftfullt kunna möta behoven kommande år. 
Under året invigdes också till exempel nya Björkhöjdskolan, och Fristadskolans och 
Gånghesterskolans ombyggnader blev klara. 
Det genomsnittliga meritvärdet ökade med 9 poäng till 222 (målvärde 218).  
Gymnasiebehörigheten i årskurs 9 ökade till 80 procent (målvärde 90). 

Omsorgen om äldre och andra med behov av bistånd 
I runda tal 5 500 boråsare har under året tagit del av samhällets omsorg genom Vård- 
och äldreförvaltningen. Utöver det ett antal hundra personer som biståtts med insatser 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Förvaltningen fick under året en ny chef, Maria 
Jonsson. 

Delad bild av Borås 
SCB:s Medborgarundersökning, en av många kvalitetsundersökningar som genomförts 
under året, visar bland annat att invånarna i Borås kan tänka sig att rekommendera 
vänner och bekanta att flytta till Borås. Man är också i hög grad nöjd med 
räddningstjänsten och kulturverksamheten. Invånarnas syn på förskola, grundskola och 
äldreomsorg har fått ett lägre resultat än medelvärdet för riket. 
Kommunens Kvalitet i Korthet visar att en stor andel av invånarna upplever att de får ett 
gott bemötande vid kontakt med kommunen. Företagsklimatet har förbättrats något 
sedan föregående mätning. Invånarnas betyg på möjligheten att delta i kommunens 
utveckling har ökat med 10 procentenheter jämfört med förra mätningen. 

Kulturår med sikte på framtiden 
2018 var ett gott år kulturår i Borås, där inte bara Textilmuseets Balenciagautställning 
skimrade; Nya Kulturskolan öppnade under hösten i för ändamålet nyrenoverade 
lokaler i Simonsland: 2000 elever på 4 500 kvadratmeter fördelade på ett nittiotal rum, 
fyller huset med dans, musik, teater, design, ord och bild. 
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Den sjätte skulpturbiennalen arrangerades med verk av ett stort antal internationellt 
verksamma konstnärer, och Borås Stadsteater installerade ny teknik för 72 miljoner 
kronor till glädje för såväl besökare som personal. 

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft 25 maj 2018, vilket krävde såväl 
omfattande utbildningsinsatser som digert arbete med till exempel 
informationssäkerhetsklassning av IT-system, för att följa den nya lagstiftningen. 

Inflyttningen en stor del av befolkningsökningen 
En betydande del av befolkningsökningen utgjordes av inflyttning från utlandet. Till 
exempel flyttade 469 utrikes födda invånare hit från Syrien, medan 220 flyttade ut, 
vilket gav ett netto på 249 nya invånare. Totalt utgjordes nettoinflyttningen från 
utlandet av 981 personer (inflyttning 1361, utflyttning 380). 
Den 31 december 2018 var folkmängden i kommunen 112 178 personer. 

Bostadsbristen ett fortsatt bekymmer 
Det råder fortsatt bostadsbrist i Borås. Bristen gäller flera olika bostadstyper, från 
studentbostäder, stora lägenheter och småhus till trygghetsbostäder för äldre. Under 
året har en mer omfattande bostads- och befolkningsanalys tagits fram som en del i 
arbetet med ett nytt bostadsförsörjningsprogram som kommer antas under 2019. 

Ny mark måste fram i växande stad 
Näringslivet i Borås har utvecklats starkt på i princip alla områden under året som gått, 
och 2019 förväntas bli fortsatt expansivt. Intresset för etablering är fortsatt stort. 
Försäljningen på Viared västra har gått mycket bra och tillgången på ledig mark minskar 
nu snabbt. Ett 15-tal byggen har färdigställts och påbörjats under 2018. 

Skärpt arbete mot kriminalitet och extremism 
Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, arbetar sedan 2017 med att motverka och 
förhindra att kriminell verksamhet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads 
verksamheter. 
Under 2018 har CKS identifierat fem olika former av organiserad brottslighet, främst 
sådan med syfte att göra ekonomisk vinning, men även i syfte att skapa plattform för att 
sprida odemokratiska budskap. 
Under 2018 har CKS i samverkan med Centrum mot våldsbejakande extremism 
(organiserad under BRÅ) skärpt beredskapen mot våldsbejakande extremism. 

Föroreningar i Viskan kartläggs 
Arbetet med att kartlägga föroreningarna i Viskan tog ny fart med provtagning av 
bottensedimenten i det förorenade vattendraget. En ansökan om bidrag skickades i 
december 2018 till länsstyrelsen för ”förberedelser av efterbehandlingsåtgärder av 
förorenade sediment i Viskan”. Den avser en treårsperiod. Längre fram väntar det 
mödosamma och kostsamma saneringsarbetet. 
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Borås 2025 - Strategiska målområden 
Borås 2025 inleds med följande text: 
”Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. Mö-
ten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och 
idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsam-
mans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid 
på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser. 
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det 
finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det om är bäst för 
en hållbar utveckling.” 

Indikatorer – Måluppfyllelse 
Vision och strategi ”Borås 2025” är den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet. 
Borås Stads budget är strukturerad efter visionens sju strategiska målområden. Inom varje mål-
område finns ett antal indikatorer som visar om Borås Stad närmar sig visionen. Varje indikator 
är kopplad till ett mätbart målvärde.  

I de flesta fall avser indikatorerna en nämnds verksamhet. I de fall indikatorerna avser verksam-
het i flera nämnder ingår i den följande sammanställningen de uppnådda resultaten för kommu-
nen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas analyser och kommentarer till resultaten hän-
visas till nämndernas respektive årsredovisningar. I sammanställningen redovisas indikatorerna 
med uppgifter om måluppfyllelse, utfall 2016 och 2017, mål 2018 samt utfall 2018.  

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 10 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 
99,9 % av målvärdet) 

♦ 8 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■ 8 

Antal indikatorer vars utfall saknas eller redovisas senare under 2019 - 4 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige 30 

Uppdrag 
I de fall uppdraget finns på flera nämnder ingår i den följande sammanställningen den uppnådda 
statusen för kommunen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas resultat hänvisas till 
nämndernas årsredovisningar. I sammanställningen redovisas uppdragen med status och om upp-
draget ska avslutas eller inte.  

Antal genomförda uppdrag ● 41 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 39 

Antal ej genomförda uppdrag ■ 2 

Totalt antal uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige 82 
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Människor möts i Borås 
Visionens text kring målområdet: 
”Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får 
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

Jämförelse utfall 2018 
mot 2017 

Antal genomförda medborgardialoger  21 18 22 18 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 
dagar (medelvärde)  17 17 13 17 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder  208 221 240 221 

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänst-
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äl-
dres egna åsikter och önskemål, %.  87 86 92 83 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns 
tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.  86 82 90 81 

Antal gästnätter i Borås  201 527 215 448 212 000 216 616

Målet med 22 medborgardialoger är inte uppnått, och utfallet på 18 är det samma som 2017. Ex-
empel på områden som dialoger som genomförts för är: 

• Planprogram för Tokarpsberg, samrådsmöte angående Brämhult/Kyrkvägen samt
Norrby/Kronängsparken.

• Färdtjänst
• Verksamhetsdialog med stadens verksamhetsutövare kring alkoholavgifter
• Magasinsgatan 8, Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck
• Elever på Barn- och fritidsprogrammet, som fick möjlighet att uttrycka vad de tycker om

utbildningen, yrket i stort och upplevelser kring praktik i Borås Stads verksamheter
• Politiker träffade studenter på Förskollärarprogrammet, i syfte att bland annat undersöka

hur de ser på en attraktiv arbetsgivare
• Politiker träffade elever på Bäckängsgymnasiet för dialog och genomförde även en enkät-

undersökning med frågor kring kontaktvägar till Individ- och familjeomsorg, och synen
på möjlighet att få stöd av socialtjänst med mera.

• Måltidens betydelse för äldres hälsa
• Att drabbas av demenssjukdom i framtidens Borås
• Stadsdelsvärdarnas och mobile info center verksamhet på Hässleholmen

Målet med antal personer som en hemtjänsttagare möter är inte nått och utfallet är detsamma 
som för de senaste åren. 

Kommunfullmäktige har beslutat om reviderade regler för trygghetsbostäder och kommunens 
åtagande har tydliggjorts. Vård- och äldrenämnden har inlett en dialog med de kommunala bo-
stadsbolagen och kommer att fortsätta planeringen under 2019. 
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Målvärdet för andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål är inte uppnått. Resultatet har försämrats från 86 
procent år 2017 till 83 procent år 2018. Detta är ett av tre utvalda förbättringsområden som samt-
liga hemtjänstgrupper kommer arbeta vidare med under 2019.  

Målvärdet för andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten är inte heller uppnått. Resultatet har försämrats från 82 procent år 2017 till 81 
procent år 2018. Detta är också ett av de tre utvalda förbättringsområden som samtliga hem-
tjänstgrupper kommer arbeta vidare med under 2019.  

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2018 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka 
lokaler direkt på nätet i förvaltningens boknings-
system under 2015. Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggning-
arna är synkroniserade till bokningssystemet, 
så att anläggningarna blir tillgängliga för hyres-
gästen på den aktuella tiden. 

Delvis 
genomfört 

Fritids- och  
folkhälsonämnden 

2013 

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan 
med berörda nämnder samt föreningslivet ut-
reda behov och förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på lämplig plats. 

Delvis 
genomfört 

Fritids- och  
folkhälsonämnden 

2015 

AB Bostäder uppdras att fortsätta med omda-
ningen av Hässle torg. Delvis 

genomfört 

Kommunala bolag 2015 Avslutas, 
projektet snart 
klart 

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upp-
handlingar ställa krav, eller ha som bedöm-
ningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan 
erbjuda funktionsnedsatta arbete i samband 
med uppdraget. 

Genomfört 
Kommunstyrelsen 2016 Avslutas 

Knalleland har år efter år blivit allt mer av en 
mötesplats kring idrott och evenemang. Under 
2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda 
hur området kan kompletteras till ett fullskaligt 
eventområde, och vilka investeringar detta 
skulle kräva. 

Delvis 
genomfört 

Fritids- och  
folkhälsonämnden 

2016 Avslutas, 
utredningen bi-
fogas 

Tillgängligheten på kommunens badplatser ska 
öka och eventuellt behov av badbryggor på yt-
terligare platser ska kartläggas. 

Genomfört 
Fritids- och  
folkhälsonämnden 

2017 Avslutas, 
utredningen bi-
fogas 

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en 
friluftsplan för Borås. Delvis 

genomfört 

Fritids- och  
folkhälsonämnden 

2017 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp-
drag att, inom ramen för sitt samordningsan-
svar, klargöra samt tydliggöra mandat och befo-
genheter kopplat till biståndsbeslut om sociala 
bostäder. 

Delvis 
genomfört 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

2017 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp-
drag att utreda hur vi på bästa vis kan sam-
ordna bostäder åt de som nu är utanför bo-
stadsmarknaden. 

Delvis 
genomfört 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

2017 
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Uppdrag Status År 
2018 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att ut-
reda behovet och lägga fram förslag till utbygg-
nad av nya boenden. Både riktlinjer och antal 
platser för både korttids- och vård- och om-
sorgsboende ska ses över. Möjligheten att sam-
lokalisera nya förskolor och nya äldreboenden 
ska beaktas. 

Genomfört 
Vård- och äldre-
nämnden 

2017 Avslutas 

Ett interreligiöst råd initierat av Borås Stad 
skulle kunna vara ett sätt att erbjuda en mötes-
plats för människor som bekänner sig till olika 
religioner. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda hur ett sådant råd skulle kunna fungera. 
I utredningen ska alternativet att inrätta ett bre-
dare råd med fokus på mänskliga rättigheter 
också beaktas. 

Genomfört 
Kommunstyrelsen 2018 Avslutas, 

utredningen bi-
fogas 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 
ta fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat 
våld. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018 

Lokalförsörjningsnämnden ska under 2018 ta 
fram principer för den maximala hyra som får 
debiteras brukare för särskilt boende inom soci-
alpsykiatrin beslutade enligt Socialtjänstlagen 
(SoL). Principerna bör följa Stadens praxis kring 
hyresförhandlingar kopplade till särskilt boende 
för äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Genomfört 
Lokalförsörjnings-
nämnden 

2018 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden ska inventera enkelt 
åtgärdade brister i arbets- och boendemiljön på 
vård- och äldreboenden, i samråd med Vård- 
och äldrenämnden. Detta ska resultera i en 
tidsatt genomförandeplan. 

Genomfört 
Lokalförsörjnings-
nämnden 

2018 Avslutas 

Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tek-
niska nämnden får i uppdrag att tillhandahålla 
skogslag för att röja i samverkan med Arbets-
livsnämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden. 

Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden 2018 Trygghetsskap-
ande slyröjning 
ska inte avslu-
tas nu, uppdra-
get ska ingå i 
ordinarie ar-
betsuppgifter, 
tills vidare får 
den stå kvar 
som delvis ge-
nomförd. 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska 
skapas på Hässleholmen och Norrby. Förstudie 
görs under 2018 i samverkan med Tekniska 
nämnden. 

Delvis 
genomfört 

Fritids- och  
folkhälsonämnden 

2018 

Kulturnämnden ska ta fram ett regelverk som 
gör det möjligt för studieförbund att söka bidrag 
för att genomföra aktiviteter i och kring stads-
delsträffpunkterna, för ökad integration. Totalt 
tillgängligt bidragsbelopp är 500 000 kronor. 

Genomfört 
Kulturnämnden 2018 Avslutas 

Kulturnämnden får i uppdrag att samverka med 
Västra Götalandsregionen angående lokaler 
inom kulturens område. 

Genomfört 
Kulturnämnden 2018 Avslutas 

Ramnaparken och dess kulturhistoriska bygg-
nader bör bli en större attraktion i Borås. En 
strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder 
ska tas fram. 

Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden 2018 Avslutas ej, 
planen är ej be-
handlad av 
nämnden 
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Uppdrag Status År 
2018 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp-
drag att utvärdera och vid behov ompröva verk-
samheten på Natthärbärget Kastanjen. Frågan 
om öppethållande även under sommarhalvåret 
ska ingå i omprövningen. 

Genomfört 
Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

2018 Avslutas 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 
året starta ett drogfritt stödboende för personer 
med missbruksproblematik. Detta är en viktig 
del för att skapa ett anpassat utbud vilket är 
nödvändigt för att brukare med olika behov ska 
ges förutsättningar att bo genom stöd av interna 
insatser. 

Delvis 
genomfört 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

2018 

Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergri-
pande regler för arbetet med och bemötande av 
nationella minoriteter. 

Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden 2018 

Vård- och äldrenämnden ska inventera utbudet 
av aktiviteter på vård- och äldreboenden, 
såsom utflykter, musikunderhållning, teater 
m.m. och ta fram en handlingsplan för breddat
utbud.

Genomfört 
Vård- och 
äldrenämnden 

2018 Avslutas 

Vård- och äldrenämnden uppdras att skapa för-
utsättningar för information och stöd till äldre 
beträffande tandvård och tandhälsa. 

Genomfört 
Vård- och 
äldrenämnden 

2018 Avslutas 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Visionens text kring målområdet: 
”Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att 
utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

Jämförelse utfall 2018 
mot 2017 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de läm-
nar sitt barn på förskolan, %.  95 96 100 96 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%)  - - 97 74 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nat-
ionellt gymnasieprogram, %.  85 79 90 80 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.  221 213           218 222 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, 
åk 4-9, %.  92 88 100 87 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasiesko-
lan, %.  95 96 100 95 

Andel elever med högskoleförberedande respek-
tive yrkesexamen.  - 93 92 93 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd; %.  97 98 98 98 
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De allra flesta vårdnadshavare, 96 procent, känner sig trygga när de lämnar sina barn på försko-
lan. Målvärdet uppnås inte och sett över en femårsperiod är resultatet konstant. Under 2018 fick 
74 procent av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum. I genomsnitt fick de barn som 
inte fick plats på önskat placeringsdatum vänta i 14 dagar. 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ökade med en procen-
tenhet jämfört med 2017 men målet nås inte. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 är 222 och 
uppnår därmed målvärdet. 

Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan respektive gymnasieskolan har minskat jäm-
fört med 2017 och uppnår inte målvärdet på 100 %. 

Utfallet för andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen läsåret 2017/18 var 
93 procent vilket är något över det satta målvärdet. Trenden över tid är att Borås Stads kommu-
nala gymnasieskolor ligger betydligt över rikssnittet.  

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2018 
Ansvarig 
nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala 
Borås. Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag att ut-
reda förutsättningarna för att starta en fritids-
gård på Norrmalm. Uppdraget tas över av Fri-
tids- och folkhälsonämnden. 

Genomfört 
Fritids- och  
folkhälsonämnden 

2014 Avslutas, 
utredningen bi-
fogas 

En översyn av ersättningen till friskolor med till-
hörande fritidshem samt ersättningen till de fri-
stående förskolorna ska göras under 2015 i 
syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mel-
lan den kommunala skolan och de fristående 
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en över-
syn av ersättningen till skolor där ersättningen 
följer de enskilda eleverna. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 
13 och 25 år som önskar söka medel för t.ex. 
aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök 
ska inrättas av Fritids- och folkhälsonämnden. 

Genomfört 
Fritids- och  
folkhälsonämnden 

2015 Avslutas 

En utredning om skolstrukturen där använd-
ning, förändringar och var nya skolor ska bygg-
gas ska tas fram Utredningen ska även inne-
fatta hur Borås Stad ska möta en växande för-
skolas behov av lokaler. 

Genomfört 
Kommunstyrelsen 2016 Avslutas, 

utredningen bi-
fogas 

Grundskolenämnden får i uppdrag att se över 
den rapportering nämnden ska avge, i syfte att 
föreslå effektiviseringar i sätt att rapportera och 
frekvens. 

Genomfört 
Grundskole- 
nämnden 

2017 Avslutas 

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram 
formerna för ett sökbart bidrag till föreningar 
som erbjuder läxhjälp. 

Genomfört 
Grundskole- 
nämnden 

2017 Avslutas 

Grundskolenämnden uppdras inleda spetsut-
bildning i matematik på en av de kommunala 
högstadieskolorna. 

Genomfört 
Grundskole- 
nämnden 

2017 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2018 

Ansvarig 
nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Fritids- och folkhälsonämnden ska tillsammans 
med Grundskolenämnden ta fram en plan för 
att införa simfritids. Avsikten är att kunna er-
bjuda särskilda insatser på skolor med mycket 
låg simkunnighet. 

Genomfört 
Fritids- och  
folkhälsonämnden 

2018 Avslutas 

Förskolenämnden ska utreda införande av ett 
kreativt återanvändningscenter, där barn er-
bjuds möjlighet att arbeta kreativt med spill- och 
restmaterial från till exempel lokala företag. Ar-
betslivsnämnden kan vara en naturlig part att 
samarbeta med. 

Genomfört 
Förskolenämnden 2018 Avslutas, 

rapporten 
bifogas 

Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda 
former för närmare samverkan mellan skola/fri-
tidshem och föreningslivet. 

Genomfört 
Grundskole- 
nämnden 

2018 Avslutas 

Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbju-
das möjlighet till ledighet för att fira de stora 
högtidsdagarna i den religion man bekänner sig 
till. Berörda nämnder ska ta fram gemensamma 
regler när det gäller ledighet vid stora religiösa 
högtider. Inriktningen ska vara att ledighet bevil-
jas vid sådana tillfällen upp till några gånger per 
läsår. 

Genomfört 
Grundskole- 
nämnden 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings- 
nämnden 

2018 Avslutas 

Grundskolenämnden, tillsammans med Gymna-
sie- och Vuxenutbildningsnämnden, får i upp-
drag att under 2018 ta fram ett förebyggande 
styrdokument mot psykisk ohälsa. 

Genomfört 
Grundskole- 
nämnden 

2018 Avslutas, 
programmet 
avslutas 

Gymnasieelever på vård- och omsorgsprogram-
met ska erbjudas hjälp att ta körkort. Under 
2018 ska ett första steg tas genom att eleverna 
erbjuds stöd med den teoretiska delen av kör-
kortsutbildningen. 

Genomfört 
Gymnasie- och 
vuxenutbildnings- 
nämnden 

2018 Avslutas 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 
utreda möjligheten att starta en profil inom spel-
utveckling på teknikprogrammet. 

Genomfört 
Gymnasie- och 
vuxenutbildnings- 
nämnden 

2018 Avslutas 

Företagande växer genom samverkan 
Visionens text kring målområdet: 
”Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och 
andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

Jämförelse utfall 2018 
mot 2017 

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt 
Svenskt näringsliv.  106 118 35 94 

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - To-
talt, Nöjd Kund Index  63 72 66 

Borås Stads ranking i Svenskt näringslivsklimat – har ökat från 118 till 94 men når ej målet på 35. 
När det gäller Nöjd Kund Index i Företagsklimatundersökningen redovisar SKL resultatet i april 
året efter mätåret.  
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Hur näringslivsklimatet upplevs av företagen formas av summan av en mängd olika faktorer, 
från internationella konjunkturförändringar till hur senaste artiklarna i lokala media beskriver ut-
vecklingen i Borås. Det långsiktiga och målmedvetna arbete som gjorts under många år för att 
bygga och stärka nätverk mellan företagarna och mellan företagen och Borås Stad har bidragit 
positivt. Det nära samarbetet mellan Borås Stad och ett antal lokala företagsföreningar, t.ex. 
Borås Näringsliv och Viareds Företagsförening, har bidragit på ett positivt sätt. 

När det gäller undersökningen ”Insikt”, som mäter hur företagare som haft kontakt med kommu-
nen, t.ex. för att söka serveringstillstånd, miljötillstånd eller bygglov, uppfattar att de blivit be-
mötta, har Borås Stad större möjligheter att själva påverka utgången. Det totala resultatet påver-
kas av de olika förvaltningarnas förmåga att möta företagarna och deras behov. Här har Borås 
Stad under flera år arbetat för att alla förvaltningar med företagskontakter skall öka sin medveten-
het. Det förbättrade resultatet för 2017 pekar på att när en förvaltning tar frågan på allvar så ger 
det resultat. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2018 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås 
Stad bygger upp kompetens kring hur staden 
kan stödja och underlätta för företag som vill 
öka sitt hållbarhetsarbete. 

Genomfört 
Kommunstyrelsen 2017 Avslutas 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etable-
ringspolicy. Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 

Livskraftig stadskärna 
Visionens text kring målområdet: 
”En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, 
handel och upplevelser.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

Jämförelse utfall 2018 
mot 2017 

Antal personer i en hemlöshetssituation som får 
eget förstahandskontrakt med hjälp av socialtjäns-
ten.  21 17 20 5 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullstän-
diga handlingar som fått beslut senast 8 veckor ef-
ter ansökan, %.  75 81 80 98 

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder  - - 162 0  

Målet för antalet personer som fått eget förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten har inte 
uppnåtts och utfallet är 12 personer färre än under 2017. En orsak är att de som inte har första-
handskontrakt står allt längre ifrån bostadsmarknaden. Detta beror oftast på höga skulder och/el-
ler andra långvariga svårigheter i hyresförhållandena som omöjliggör ett eget kontrakt. 
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Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden för ansökan om 
bygglovkortats ned. Bland annat följs samtliga pågående ärenden upp varje vecka och flera manu-
ella moment i den interna hanteringen har tagits bort. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid regi-
streringen för att kunna hanteras med så kort handläggningstid som möjligt. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2018 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtät-
ningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. 
I strategin ska bland annat ingå en konkretise-
ring av vad som krävs för att nå upp till vision-
ens mål om tredubblat invånarantal i stadskär-
nan till 2025, vilka gröna lungor som behöver 
värnas särskilt, en inventering av lufttomter 
samt förslag på lokalisering av framtida höga 
hus. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 

De kommunala bostadsbolagen ska underlätta 
för hyresgäster att ombilda fastigheter till bo-
stadsrätter eller ägarlägenheter 

Genomfört 
Kommunala bolag 2015 Avslutas 

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett parkeringsledningssy-
stem till årsskiftet 2015/16. 

Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden 2015 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presen-
tera ett förslag på hur fler bostäder kan byggas 
längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralor-
ten Borås. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan 
med berörda nämnder, att under 2018 fastställa 
en plats och starta miljöutredning för ett samlat 
skyttecentrum i Borås 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018 

Underhållsbehovet när det gäller bevarans-
värda kulturfastigheter ska inventeras och en 
underhållsplan ska tas fram. 

Genomfört 
Lokalförsörjnings-
nämnden 

2018 Avslutas 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
slutföra uppdraget med att ta fram lämpliga 
platser för stadsodling. Enligt beslut i Kommun-
styrelsen förs uppdraget över till Tekniska 
nämnden. 

Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden 2018 Avslutas 

Tekniska nämnden uppdras att förbättra belys-
ningen och öka tillgängligheten i Östermalm-
sparken 

Genomfört 
Tekniska nämnden 2018 Avslutas 

Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 
ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande 
åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar 

Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden 2018 Avslutas ej, 
åtgärdsplanen 
är ej klar 
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
Visionens text kring målområdet: 
”Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

Jämförelse utfall 2018 
mot 2016 

Andel hushåll och företag som har tillgång till bred-
band om minst 100Mbit/s, % 63 74 80 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostä-
der, Viskaforshem, Sandhultsbostäder och 
Toarpshus  - 15 100 0 

Post- och Telestyrelsens bredbandsstatistik för 2018 presenteras först i mars 2019 och avser då 
läget 2018-10-01. Målvärdet för år 2018 är 80 procent och beräknas kunna uppnås. Det beror på 
att det varit en stark utbyggnad på villamarknaden, sedan förra mätningen 2017-10-01. 

Det finns 15 påbörjade men inte färdigställda lägenheter 2018. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2018 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Införandet av en distributionscentral enligt för-
slag från Tekniska nämnden ska påbörjas un-
der 2016 i den takt som tillgängliga medel tillå-
ter. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2016 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
Visionens text kring målområdet: 
”Goda resvanor och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på mil-
jön.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

Jämförelse utfall 2018 
mot 2017 

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektiv-
trafikresandet ska öka varje år, %. 

- 
1,8 1,2 4,0  

Siffror för 2018 väntas 
under april 2019. 

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar 
424 189 376 704 427 000 - 

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som 
är miljöfordon, %.  90 92 95 95 

Utfallet för indikatorn för kollektivtrafiken 2018 kommer under första tertialen 2019. 
Under 2017 ökade kollektivtrafiken i Borås med 1,2 procent, en ökning som är i takt med befolk-
ningsutvecklingen i kommunen men under målvärdet. Detta innebär att det inte skett någon ök-
ning av andelen personer som väljer att åka kollektivt. 

Under året har det varit stora problem med driftstörningar för mätarna i staden vilket gör att det 
inte kan redovisas något tillförlitligt resultat för 2018. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2018 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 
utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett 
helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplane-
ringen som är påbörjad och infogad i en trafik-
strategisk utredning. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en 
annan lokalisering av den busstrafik som idag 
sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget 
från busstrafiken. 

Genomfört 
Kommunstyrelsen 2015 Avslutas 

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cy-
keluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, 
med sikte på både arbetspendling och turister. 

Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden 2016 Försök har ge-
nomförts men 
någon pool i 
drift finns inte 
nu. Tekniska 
nämnden får 
pröva andra 
sätt för att ge-
nomföra upp-
draget. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi. Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 

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 

Kommunstyrelsen 2017 

Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska 
minst 500 000 kronor användas för att bygga 
cykelställ på strategiska platser. 

Genomfört 
Tekniska nämnden 2017 Avslutas 

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några 
platser i centrala staden med möjlighet att ladda 
elcyklar och elmopeder. 

Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden 2017 Kan avlutas 
nästa år när 
Clear Channel-
parkeringarna 
är på plats. 

Lokalförsörjningsförvaltningen ska åt alla för-
valtningar inventera möjligheten att erbjuda in-
omhusparkering för anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda elcykelladdning. 

Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

2018 

Elparkeringsplatser ska finnas även på gatu-
mark Delvis 

genomfört 

Tekniska nämnden 2018 Uppdraget kan 
avslutas när så-
dana parke-
ringar finns, 
uppdraget bety-
der inte att 
nämnden själv 
måste vara 
operatör av 
laddstolpar. 
Kan vara p-bo-
laget eller an-
nan intressent. 

Skolkort inom kollektivtrafiken ska erbjudas 
samtliga gymnasieelever från och med hösten 
2018. 

Genomfört 
Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

2018 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2018 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Fri parkering för elmopeder ska införas enligt 
samma regler som redan gäller för elbilar. Genomfört 

Kommunala bolag Avslutas 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Visionens text kring målområdet: 
”En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälso-
sam och god miljö.” 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

Jämförelse utfall 2018 
mot 2017 

Total energiproduktion från solenergi, mwh  122 118 200 210 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsme-
del, %. 31 40 50 41 

Utfallet för andelen ekologiska livsmedel är totalt  för staden 41 procent fördelat enligt följande: 

Förskolenämnden: 50 % 
Grundskolenämnden: 40 % 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 48 % 
Servicenämnden: 29 % 
Vård- och äldreförvaltningen: 37 % 

Nämnderna anger att de ökade livsmedelspriserna under 2018 minskat möjligheterna för kost-
verksamheten att, inom budgetram, köpa ekologiska livsmedel. 

När det gäller närproducerade livsmedel är utfallet för hela Borås Stad 32 procent. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2018 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta 
fram en strategi för grön IT som innebär bland 
annat att den IT-hårdvara som kommunen kö-
per in ska ha en bra energi- och miljöprestanda. 
En utredning skall genomföras under året. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2013 Avslutas, 
pågående 
arbete 

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

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att 
öka inslaget av uppsökande verksamhet när det 
gäller Fairtrade City, internt i Borås Stad och 
externt mot medborgare och företag. Uppdraget 
tas fr om 2018 över av Kommunstyrelsen 

Genomfört 
Kommunstyrelsen 2017 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2018 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i sam-
verkan med Borås Energi och Miljö utreda ett 
system för enkel insamling av textilier för åter-
vinning. 

Delvis 
genomfört 

Miljö- och konsu-
mentnämnden 

2017 Avslutas 

En utredning om att minska användningen av 
engångsartiklar ska genomföras Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen 2018 

Försök ska genomföras på någon eller några 
skolor på gymnasie- eller grundskolenivå att 
minska specialkostbehovet genom att erbjuda 
en vegansk grundbuffé, med tillbehör som till 
exempel kött, fisk eller äggmat. 

Genomfört 
Kommunstyrelsen 2018 Avslutas 

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

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur 
ideella föreningar som vill miljödiplomera sig 
skulle kunna få stöd och råd av nämnden i detta 
arbete. 

Genomfört 
Fritids- och  
folkhälsonämnden 

2018 Avslutas, 
utredningen 
bifogas 

Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

Jämförelse utfall 2017 
mot 2016 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio 
månader under kalenderåret  563 492 490 414 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  7,5 7,3 7,5 7,4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsar-
beten.  472,7 407,9 420 446,6 

Hälsa – friska medarbetare under ett år utan sjuk-
frånvaro, andel i %.  32 31 35 29 

Den totala sjukfrånvaron har under några år legat relativt still i Borås Stad och Kommunfullmäk-
tiges målsättning för 2018 har uppnåtts. Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar har fortsatt att 
minska. Däremot ökar inflödet i den korta sjukskrivningen 1 - 14 dagar. En bild som Borås delar 
med flera större kommuner.  

För kommunen i sin helhet sker det inga stora förändringar från föregående år. Statistiken visar 
att sjukfrånvaron minskar i gruppen äldre medarbetarna medan den ökar i gruppen yngre medar-
betare. Den största ökningen finns i gruppen 30-49 år. Ökad sjukfrånvaro i de yngre åldersgrup-
perna, för både män och kvinnor, stämmer överens med den bild som Försäkringskassan och 
Jobbhälsoindex ser i hela landet.  

Under året har 29 procent varit helårsfriska. 26 procent av kvinnorna och 39 procent av männen. 
1 442 medarbetare har inte haft någon sjukfrånvaro de senaste två åren. Jobbhälsoindex i Sverige 
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AB och Svenskt Kvalitetsindex har följt utfallet av helårsfriska arbetare i Sverige sedan 2007. Re-
sultatet för 2018 visar att de helårsfriska blir allt färre, de yngre oftare är sjukfrånvarande medan 
de äldre friska går i pension. Utvecklingen för Borås Stad följer den nationella utvecklingen av an-
delen helårsfriska i arbetslivet.  

Målet för användandet av timavlönade medarbetare, exklusive anställda enligt BEA eller PAN, 
var 420 årsarbeten för 2018. Andelen timavlönade påverkas av flera faktorer exempelvis sjukfrån-
varon (framför allt korttidsfrånvaron), tillfällig vård av barn (Vab) och semester med mera. Det är 
framför allt inom det pedagogiska området samt inom vård och omsorg som de flesta timavlö-
nade medarbetare finns. 

Mer information finns i den personalekonomiska redovisningen. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2018 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads 
campingverksamhet säljs alternativt läggas ut 
på entreprenad under 2015. Marken ska ej säl-
jas. 

Ej genomfört 
Kommunstyrelsen 2015 

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av 
Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entre-
prenad. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med de 
kommunala bostadsbolagen utreda en ökad 
samordning av bolagens administration. 

Ej genomfört 
Kommunstyrelsen 2015 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsätt-
ningarna för att införa utmaningsrätt i lämpliga 
verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 

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 Kom-
munstyrelsen. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 

Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till 
Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera på 
den privata marknaden. 

Genomfört 
Servicenämnden 2015 Avslutas 

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram 
könsdelad statistik för att möjliggöra analys av 
resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stads-
kansliet ska under året ta fram konkreta exem-
pel för hur arbetet med jämställdhetsintegrerad 
budget kan genomföras. 

Genomfört 
Kommunstyrelsen 2016 Avslutas 

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 för-
medling av inventarier ska starta och vara 
förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av kommunstyrelsen. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2016 

CKS ska föra en dialog med polisen om att in-
rätta lokala och/eller mobila polisstationer. Genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2018 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upp-
handlingsverksamhetens prissättning till nämn-
der och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra 
nytta av de vinster som kan uppstå vid upp-
handlingar. 

Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 

Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med 
en hållbarhetsstrateg. Genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 Avslutas 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsam-
mans med de fackliga organisationerna inven-
tera arbetsuppgifter som går att klara utan for-
mella krav på utbildning. 

Genomfört 
Arbetslivsnämnden 2017 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid pla-
nering av förskolor överväga samlokalisering av 
förskolor och bostäder för äldre 

Genomfört 
Lokalförsörjnings-
nämnden 

2018 Avslutas 
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Finansiell analys 

»Borås ekonomi är i god ordning inför 2019. Inte varje krona är tagen i anspråk till planerad verksamhet;
det finns buffertar både centralt och på nämndnivå. Resultatet 2018 blev 199 mnkr bättre än budgeterat.

Den övergripande finansiella strategin 
En god ekonomi är ett viktigt mål för Borås Stad. En god ekonomi är ett grundläggande villkor för 
att kunna uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens 
verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när 
det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell 
utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. 

Borås Stads övergripande finansiella mål är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. Soliditetens utveckling beror på 
två faktorer, dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna 
ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på 
sikt högre finansiella kostnader. En ökad soliditet innebär å andra sidan en ökad internfinansiering 
av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling förutsätter en 
bibehållen relation mellan det egna kapitalet och tillgångarna. Sambandet mellan resultat, till-
gångsökning och soliditet illustreras i nedanstående bild. 

Konkret innebär soliditetsmålet vid en normal investeringsvolym, att 80 % av den årliga till-
gångsökningen finansieras internt med överskott från verksamheten (resultat+avskrivningar) och 
resterande 20 % med externa medel, dvs med lån. Med hänsyn till det årliga investeringsbehov som 
normalt finns, krävs därför för en balanserad finansiell utveckling att resultatet upprätthålls på en 
acceptabel nivå. Ger inte verksamheten ett överskott att användas till intern finansiering av nettoin-
vesteringarna eller annan ökning av tillgångarna, tvingas kommunen till en allt högre lånefinansie-
ring med ökad belastning i form av ökade finansiella kostnader. Då kommunala investeringar 
normalt inte ger någon ekonomisk avkastning som kan användas för att betala dessa kostnadsök-
ningar, leder detta så småningom till att det ekonomiska utrymmet för den egentliga verksamheten 
minskar. Ett effektivare utnyttjande av befintliga investeringar och en minskad kapitalanvändning 
reducerar istället resultatkravet, och skapar därmed utrymme för ökade verksamhetskostnader. En 
huvudpunkt i den finansiella strategin är därför att genom en kontrollerad tillväxt och en hög ef-
fektivitet i resursanvändningen minimera det kapital som används i verksamheten. 
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2018 års resultat 

Årets resultat blev 318 mnkr, vilket är hela 199 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges antagna 
budget på 118 mnkr. Den främsta orsaken till att det blev så stor positiv avvikelse är en  
rekordhög nivå på realisationsvinster vid markförsäljningar. En ytterligare bidragande orsak är ett 
bättre finansnetto som bl.a. beror på engångsmässig aktieutdelning från Borås Lokaltrafik och bra 
utfall vad gäller tidigare pensionsavsättningars överskottsfonder. Inom resultatet har avsättningar 
gjorts med sammanlagt 133 mnkr bl.a. 100 mnkr avseende pensioner intjänade t.o.m. 1997-12-31 
den s.k. ansvarsförbindelsen. Övriga avsättningar är medfinansiering av statlig infrastruktur, 13 
mnkr och ett projekt över 4 år till sommarlovskort i kollektivtrafiken riktat till ungdomar från åk 
7 t.o.m. gymnasiet åk 2, kostnadsberäknat till 20 mnkr.

Nämndernas kostnadsutveckling har legat på höga 6,8 (3,6)%. De senaste årens positiva utveckling 
för nämnderna har brutits och gett ett resultat på -67 (+75) mnkr jämfört med kommunbidraget. 
Skatte- och bidragsintäkterna har gett ett överskott på + 6 mnkr medan realisationsvinster från 
fastighetsförsäljningar och tomträtter bidrar netto till resultatet med hela 286 mnkr. 

Budgetavvikelse mnkr 

 Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnader -5 922 -6 058 -136

Avskrivningar -224 -227 -3

Verksamhetens nettokostnader -6 146 -6 285 -139
Skatter- och generella statsbidrag 6 231 6 225 +6

Finansnetto 34 91 +57

Resultat före Realisationsvinster 118 31 -87
Realisationsvinster 0 286 +286

Årets resultat 118 318 +199

Nettokostnaderna blev 136 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på gjorda avsättningar 
Detta uppvägs till viss del av att den centrala bufferten för Sociala oförutsedda kostnader ej behövt 
utnyttjats fullt ut under 2018 och att nämnderna haft en hög nivå på s k driftinventarier som i 
externredovisningen omförs till investeringar.  

Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har som tidigare nämnts varit relativt hög. Detta har gett ett 
sammantaget negativt budgetutfall på -67 mnkr. Bedömningen är att några av nämnderna har 
kvarstående underskott att ta hand om även under 2019. Handlingsplaner finns framtagna och 
Kommunstyrelsen följer och arbetar aktivt tillsammans med berörda verksamheter. 

Avskrivningarna budgeterades till 224 mnkr och blev 227 mnkr. Finansnettot budgeterades till +34 
mnkr och blev +91 mnkr främst tack vare engångsmässig aktieutdelning men även en högre in-
ternbanksmarginal beroende på en större lånevolym till bolagen bidrar. I finansnettot ingår finan-
siell kostnad på 3 mnkr avseende det kommunala pensionsåtagandet. De långfristiga skulderna är i 
likhet med föregående år 0 mnkr för den kommunala nämndverksamheten. 

Skatte- och statsbidragsintäkterna blev sammantaget marginellt +6 mnkr högre än Kommunfull-
mäktiges antagna budget. Främsta förklaringen är att Byggbonusen på 15 mnkr var obudgeterad. 
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Balanskravsutredning 
Kommunens resultat på sista raden blev +318 mnkr vilket är 199 mnkr bättre än budgeterat. 
Balanskravsutredningen för 2018 får följande utseende: 

Årets resultat enligt Resultaträkningen  317,9 
Realisationsvinster balanskrav -253,2
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering/användande av RUR 
Balanskravsresultat 

Utnyttjande av tidigare gjorda öronmärkningar 

64,7
0

64,7

IT-plattform     4,3 
Sociala investeringar     2,4 
Byggbonus 
Market place 
Övrigt 
Balanskravsresultat efter öronmärkningar  

    3,3 
    2,0 
    0,4 
   77,1 

Kommunallagens balanskrav har därmed uppfyllts. 

I externredovisningen ingår i balansräkningen bland tillgångarna och skulderna den s k Intern-
banken, d v s kommunens finansiella samverkan med de kommunala företagen om kort- och 
långfristig finansiering. Vid en analys av hur kommunens egna tillgångar och skulder förändrats, 
måste därför interna poster på 8 469 exkluderas. Tillgångarna ökade med 269 mnkr jämfört med 
förra året. Anläggningstillgångarna ökade med 177 mnkr medan omsättningstillgångarna ökade  
med 92 mnkr.  

Ett resultat på +318 mnkr och en tillgångsökning på 269 mnkr innebär en relativt stor ökning av 
den synliga soliditeten till 74%. De långfristiga skulderna är oförändrat 0. De kortfristiga skulderna 
minskade med 35 mnkr och avsättningarna minskade med netto 14 mnkr. Av de kortfristiga 
skulderna avser 190 mnkr den individuella delen av avtalspensionerna inkl. löneskatt intjänad under 
2018. Denna kommer att utbetalas under våren 2019.  
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God ekonomisk hushållning 

Fr o m Budget 2006 gäller kommunallagens förändrade regler om ”God ekonomisk hushållning” i 
Borås Stad. Detta innebär att för ekonomin och verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Borås del har vi under ett flertal år arbetat 
med finansiella nyckeltal för att analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har 
sedan legat till grund för vilket verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta sig inom fastställda 
finansiella mål. Detta har varit en framgångsrik och politiskt accepterad princip och har lett till att 
kommunens resultat legat på en sådan nivå att balanskravet inte äventyrats. Vad gäller denna del 
har de nya lagkraven inte inneburit några större förändringar mer än att de fokuserade finansiella 
målen tyd-ligare lyfts fram tydligare. Fr o m 2008 har kommunen inlett arbetet med att även ta ett 
samlat grepp om de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Dessa redovisas i ett särskilt 
avsnitt.  

Finansiella mål 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

Bokslut Bokslut Bokslut 
2016 2017 2018 Mål 

Årets resultat, mnkr 118 198 318 

Årets resultat/skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag, % 2,0 3,3 5,1 2-3%

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är för 
Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär ett resultat som är ca 125 mnkr. 
Detta resultat behövs för att kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna till 
hela utgiften och ha en fallhöjdsmarginal vid oförutsedda händelser. En annan viktig aspekt tidigare 
år har varit pensionsskulden intjänad t o m 1997 som enligt redovisningslagen inte skall upptas i 
balansräkningen. För Borås del har den årliga skulduppräkningen tidigare normalt inneburit en årlig 
ökning. Utvecklingen nu är att skulden är på väg att minska när de årliga utbetalningarna ökar i 
högre takt. Under 2018 minskade pensionsskulden med 71 mnkr borträknat den frivilliga inlösen 
som gjorts under året. Under åren 2004 - 2018 har sammanlagt 832 mnkr avsatts för att möta ökade 
pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till 
att få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resultatet. 
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Soliditet 
Bokslut Bokslut Bokslut 

2016 2017 2018 Mål 

Soliditet, % 69,4 72,0 73,8 

Tillgångsförändring, mnkr 464 40 269 

Förändring av eget kapital mnkr 118 198 318 

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 26 100 100 80-100

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till 80 %. För att nå dit behöver självfi-
nansieringen av tillgångsökningen ligga över gällande soliditetsnivå. Både 2017 och 2018 upp-
nåddes detta tack vare en tillräckligt hög resultatnivå i förhållande till tillgångsförändringen. Om de 
frivilliga pensionsavsättningarna i balansräkningen på 156 mnkr läggs till det egna kapitalet uppgår 
soliditeten till 76 %. 

Finansiell analys av Borås Stad 
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-modellen som utvecklats av Kommunforsk-
ning i Västsverige. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när 
kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra 
aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor 
och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller ej. 
Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I analysen 
har koncernbanken exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upplåning 
och förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade.  

2015 2016 2017 2018 

Resultat 
Årets resultat, mnkr 160 118 198 318 

Årets resultat/eget kapital, % 3,7 2,7 4,3 6,4 

Årets resultat/skatteintäkter, % 2,9 2,0 3,3 5,1 
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Resultaten under 2015-2018 har varit positiva varje år. Borås Stad har under perioden haft goda 
resultat som är inom eller bättre än de finansiella målen. Skatteunderlagen har under perioden 
utvecklats bra. Detta tillsammans med relativt låga pris- och måttliga personalkostnadsökningar har 
sammantaget givet goda resultat i Borås och hela kommunsektorn. Realisationsvinster som normalt 
inte är budgeterade har genomgående bidragit till Borås Stads goda resultat. För 2018 har reali-
sationsvinster i än högre grad bidragit till det höga resultatet.  
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Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, % 

2015 2016 2017 2018 

Nettokostnader 93,8 93,9 93,9 92,7 

Avskrivningar 3,8 4,6 3,6 3,7 

Finansnetto -0,5 -0,6 -0,7 -1,5

97,1 98,0 96,7 94,9 

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än 
vad den främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För Borås del har 
nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden 2015-2018 legat 
bättre eller i linje med den finansiella målsättningen. Finansnettot tar inte längre några skattein-
täkter i anspråk utan bidrar till ett ökat verksamhetsutrymme. Kommunens goda resultatutveckling 
de senaste åren har gjort att låneskulden som var ca 600 mnkr i mitten av 1990-talet nu är helt 
amorterad. Detta innebär lägre finansiella kostnader och lägre finansiell risk. Totalt tog de löpande 
utgifterna inkl. finansnettot i anspråk 94,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inom årets 
nettokostnader har frivillig avsättning till pensionsskulden gjorts med 100 mnkr. 

Investeringsandel, % 

2015 2016 2017 2018 

Nettoinvesteringar/nettokostnader 8,2 5,8 8,7 14,2 

Nettoinvesteringar/avskrivningar 203 117 229 361 

Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning av kommunens ekonomiska utveckling. 
Nettoinvesteringarna har under 2018 uppgått till höga 821(495) mnkr vilket är 14,2 (8,7) % av 
nettokostnaderna. Detta är väsentligt högre än förra året och beror på en ökad investeringsnivå 
som förväntas bestå de kommande åren om än inte på denna höga nivå. 
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Genomsnittligt under perioden har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt legat på ca 515 mnkr. 
Under den kommande 3-års-perioden beräknas nettoinvesteringarna uppgå till ca 650 mnkr årligen. 

Ett annat mått är hur nettoinvesteringarna förhåller sig till avskrivningarna. För att bibehålla an-
läggningstillgångarnas värde behöver nettoinvesteringarna över tiden vara minst lika stora eller 
något högre än avskrivningarna. För Borås del har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt legat 
på ca 225 % av avskrivningarna med undantag för förra året. 

Finansiering av nettoinvesteringarna 

2015 2016 2017 2018 

Överskott från verksamheten, mnkr 298 476 245 262 

Årets nettoinvesteringar, mnkr 416 314 495 821 

Självfinansieringsgrad, % 72 152 49 32 

Nettoinvesteringarna uppgick under 2018 till 821 mnkr. Samtidigt tillfördes kassaflöde från den 
löpande verksamheten med netto 262 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 32 % vilket 
innebär att nettoinvesteringarna inte har kunnat finansieras med egna medel från den löpande 
verksamheten i enlighet med målet på 80%. Värden under 100 % innebär att nettoinvesteringarna 
måste finansieras med andra medel ex. extern upplåning eller försäljning av fastigheter/mark. Den 
största anledningen att vi inte uppnår målet under 2018 är att tidigare avsatta medel för pens-
ionsskulden använts till inlösen av intjänade pensionsrätter. Detta minskar de likvida medlen. 
Räknar vi självfinansieringen utifrån den normala driften nås en nivå på 66%.  
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Kapacitet 

Soliditet 

2015 2016 2017 2018 

Soliditet, % 72,8 69,4 72,0 73,8 

Tillgångsförändring, mnkr -156 464 40 269 

Förändring av eget kapital mnkr 160 118 198 318 

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 100 26 100 100 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur mycket av till-
gångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten har under perioden legat på ca 72 % 
vilket är en hög nivå. Under 2018 ökade soliditeten med 2,8 % -enheter. Kommunens övergripande 
långsiktiga finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 80 %. Om de frivilliga pensionsavsätt-
ningarna i balansräkningen på 156 mnkr läggs till det egna kapitalet uppgår soliditeten till 76 %. Om 
hela pensionsskulden inkl. ansvarsförbindelsen teoretiskt läggs in i balansräkningen uppgår soli-
diteten till 53%. 
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Skuldsättningsgrad, % 

2015 2016 2017 2018 

Total skuldsättningsgrad 27 31 28 26 

- varav kortfristiga skulder 17 19 19 17 

- varav långfristiga skulder 0 0 0 0 

- varav avsättningar 10 12 9 9 

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna 
som finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden har minskat ganska mycket jämfört 
med tidigare år och det beror på att den frivilliga avsättningen till pensionsskulden intjänad t.o.m. 
1997-12-31 minskat tack vare inlösen. De långfristiga skulderna är fortsatt 0. 

Risk 

Likviditet 

2015 2016 2017 2018 

Kassalikviditet, % 159 145 113 130 

Rörelsekapital, mnkr 806 808 388 515 

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste 
kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller 
andra omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder uppgår i bokslut 2018 till 130 (113) %. Kassalikviditet under 
100 % innebär att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Inom internbanken 
kan både kommunen och de kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristig och långfristig 
finansiering genom att utnyttja den gemensamma likviditeten. Kommunen har genom goda resultat 
de senaste åren en stor egen likviditet. Denna är just nu externt placerad på marknaden. Tidigare 
utlånades likviditeten till de kommunala bolagen men i avvaktan på besked om bolagen får av-
dragsrätt för dessa räntor gäller detta upplägg.  
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Extern upplåning 

2015 2016 2017 2018 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 0 

Kommunens externa låneskuld exklusive förmedling av lån till de kommunala företagen och andra 
har sedan mitten av 1990-talet minskat från 600 mnkr till att i dag vara helt amorterad. Effekten 
visar sig på finansnettot som fr o m 2001 är positivt. Kommunen har således för egen del ingen 
exponerad risk för valutakurs- eller ränteförändringar. 

Pensionsåtagande 

2015 2016 2017 2018 

Avtalspension som kortfristig skuld, mnkr 144 152 158 154 

Avsättning för pensioner, mnkr 539 630 488 452 

Pensionsskuld t o m 1997 inom linjen, mnkr 
avräknat egen frivillig avsättning 

1 400 1 286 1 092 1 106 

Visstidspensioner inom linjen, mnkr 5 4 7 8 

Löneskatt på pensionsåtaganden; mnkr 506 503 423 417 

Total pensionsskuld. mnkr 2 594 2 576 2 169 2 137 

Pensionsåtagande per invånare, tkr 23,9 23,4 19,5 19,0 

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden % 43,4 44,3 50,8 53,3 

En ytterligare riskfaktor för kommunens ekonomi är de åtaganden/förpliktelser som inte syns i den 
direkta redovisningen. Inom linjen till balansräkningen tas bl.a. upp den del av pensionsskulden 
som intjänats t o m 1997-12-31. I bokslut 2018 beräknas skulden till 1 106 (1 092) mnkr när egna 
avsättningar för framtida utbetalningar avräknats. Skulden som finansieras genom årliga utbetal-
ningar som belastar resultaträkningen har för femte året i följd substantiellt minskat oräknat tidigare 
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regeleffekter eller frivillig inlösen som påverkat skuldens storlek. Minskningen är 72 mnkr och 
beror på att den indexerade uppräkningen av skulden är mindre än effekten av att skulden minskar 
på grund av att fler går i pension eller avlider. Kommunens totala pensionsåtagande inkl. särskild 
löneskatt uppgår till 2 137 (2 169) mnkr eller 19,0 (19,5) tkr/invånare. Om pensionsåtagandena 
inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 74 % till 53 %.  

Borgensåtagande 

2015 2016 2017 2018 

Borgensåtagande, mnkr 446 448 456 469 

Borgensåtagande per invånare, tkr 4,1 4,1 4,1 4,2 

En annan post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden där det allra största 
engagemanget avser moderbolaget i stadshuskoncernen Borås Stadshus AB`s externa lån på 195 
mnkr. Andra större poster är Borås Arena 101 mnkr och den kooperativa hyresrättsföreningen 
Skogslid 54 mnkr. Borgensåtagandet per invånare har sjunkit från 10,1 tkr till 4,2 tkr mellan 2007 
och 2018. I takt med att internbanken övertagit de kommunala bolagens direkta upplåning från 
långivarna har också borgensåtagandena kunnat avvecklas. Den faktiska lånerisken kvarstår dock. 

Kontroll 
2015 2016 2017 2018 

Budgetavvikelse, mnkr 
Kommunen +1 -6 +22 -87

Nämnder/förvaltningar -75 -14 +75 -67

Nettokostnadsutveckling nämnderna, % 2,9 3,3 3,6 6,9

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomi och tillfredsställande kontroll över 
verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelade kommunbi-
drag. Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av resultat 
efter finansnetto exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kom-
munbidraget. Kommunen som helhet har under perioden i stort sett haft positiva budgetavvikelser 
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trots frivilliga avsättningar till pensionsskulden. För 2018 redovisas en budgetavvikelse på -87 
mnkr efter finansnetto och beror till största delen på frivillig avsättning till pensionsskulden med 
100 mnkr.  

Nämnderna har i början av perioden redovisat negativa avvikelser jämfört med tilldelade kom-
munbidrag men med en positiv trend t.o.m. 2017. För 2018 redovisas dock en relativt stor negativ 
avvikelse jämfört med kommunbidraget på -67 mnkr. Underskotten står främst att finna inom den 
sociala sektorn men även Gymnasieverksamheten uppvisar negativt resultat för 2018. Handlings-
planer för underskottsverksamheterna är framtagna och kommer att följas upp noggrant under 
2019. 

Avslutande kommentarer 
Borås Stad kan för 2018 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på +318 mnkr vilket är över vårt 
finansiella mål. Under 2013 tog Kommunfullmäktige beslut om att inrätta Resultatutjämningsre-
serv RUR och avveckla den dåvarande Stabiliseringsfonden. Vid utgången av 2017 uppgick Re-
sultatutjämningsreserven till 250 mnkr. I bokslut 2018 kommer Borås inte att sätta av något ytter-
ligare till RUR. Bedömningen är att den nuvarande nivån är tillräcklig. Kommunfullmäktiges re-
gelverk anger att RUR får användas om skatteunderlaget är på en låg nivå. Detta förhållande 
kommer att gälla även under 2019 

Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 262 (1 334) mnkr kr exkl. löneskatt som finan-
sieras med årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen. Dessa utbetalningar kommer att öka 
framöver i takt med stora pensionsavgångar. Sammantaget har Borås Stad gjort avsättningar på 832 
mnkr till pensionsskulden, i och med årets avsättning på 100 mnkr, varav 732 mnkr har inlösts 
genom försäkring. Under 2019 planeras att lösa in årets avsättning 100 mnkr genom försäkring. 
Efter det återstår ingen egen avsättning till pensionsskulden i kommunens balansräkning förutom 
reservering för indexering innan överskottsfonder kan tas i anspråk. 

Kommunens kostnadsutveckling har legat på en relativt hög nivå under 2018. Nämndernas net-
tokostnader har ökat med 6,9 % att jämföras med 3,6 % under 2017. Inför 2019 är det viktigt att 
verksamheterna har balans i ekonomin vilket är nödvändigt då marginalerna är knappare i en av-
tagande konjunktur. 

Under den senaste treårsperioden har skatter och generella statsbidrag för Borås del ökat med i 
genomsnitt 4,7 %, vilket är en hög nivå.  En av anledningarna till den höga nivån de senaste åren 
beror på en ökad statsbidragsnivå bl.a. byggbonus och flyktingstatsbidrag men givetvis också en 
högkonjunktur som nu verkar plana ut.  

Den senaste skatteunderlagsprognosen pekar på en ökningstakt på i genomsnitt 3,2 % de kom-
mande 3 åren med en tydlig nedgång redan fr.o.m. 2019. Detta är en klart lägre nivå än tidigare men 
som tillsammans med Resultatutjämningsreserven ändå utgör rimliga förutsättningar för en bra 
verksamhet som kan hållas nära våra finansiella mål. Enligt prognoserna är det möjligt att ta i 
anspråk RUR fr.o.m. 2019 då skatteunderlaget ligger 0,2 % under snittet för de senaste 10 åren.. För 
2020 är prognosen en avvikelse på 1,1% Detta får hanteras i budgetprocessen inför 2020 års 
budget.  

Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetet mycket med s k ”early warnings” och täta 
rapporteringar till kommunledningen för att ha snabb information om den ekonomiska utveckl-
ingen hos verksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna möta både inkomstminskningar och 
om kostnaderna i verksamheten drar i väg. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta 
är ett tydligt ledarskap, kostnadsmedvetenhet, en samsyn när det gäller det ekonomiska läget och att 
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inse vikten av att sätta in åtgärder i tid för att undvika oplanerade kostnadsnedskärningar. Sam-
mantaget har åtgärderna bidragit till att Borås har en ekonomi i god ordning inför 2019 vilket ger en 
stabil plattform inför framtiden. En stor del i den ekonomiska framgången är att budgeten till varje 
krona inte är ianspråktagen till planerad verksamhet. Både centralt och på nämndnivå har det 
avsatts buffertar för att kunna möta oförutsedda händelser. Detta gör ekonomin mindre känslig för 
förändringar. Oplanerade kostnadsökningar eller intäktsminskningar kan då hanteras utan att stora 
ingrepp i verksamheten måste göras.  

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås är att bibehålla en uthållig resultatnivå och en in-
vesteringsnivå som dels klarar reinvesteringsbehovet och dels inte genererar en alltför stor till-
gångsökning. Borås Stad har haft en positiv befolkningsutveckling med i genomsnitt ca 1 250 
personer årligen motsvarande 1,2 % de senaste 3 åren. Ökningen har medfört att efterfrågan på 
kommunens tjänster ökat och därmed också kostnaderna. Det är därför en stor utmaning för 
Borås att se till att verksamhetens nettokostnader relativt sett inte ökar mer än vad 
skatteintäkterna bär. 

Utvecklingen 2019 och kommande år 
När Kommunfullmäktige i december 2018 antog Budgeten för 2019 var det i ett ekonomiskt 
osäkert läge i vår omvärld och vart konjunkturen i Sverige tar vägen. Denna osäkerhet präglar 
givetvis också förväntningarna om den ekonomiska utvecklingen i Sverige som trots det haft en 
stark ekonomisk utveckling som nu är på väg att plana ut. Arbetade timmar ökar inte lika mycket 
som tidigare. Skatteunderlagsutvecklingen ligger nu på en lägre nivå och ett budgeterat resultat på 
80 mnkr antogs vilket är under kommunens långsiktiga finansiella målsättning.  

Årets resultat i förhållande till skatteintäkterna uppgår till 1,2 % (1,6 % inkl. utnyttjande av RUR) att 
jämföras med den långsiktiga finansiella målsättningen på 2-3%. Resultatet är inte tillräckligt i 
förhållande till en ökande investeringsnivå vi ser framför oss. Till resultatet tillkommer under året 
obudgeterade realisationsvinster som också bidrar till att finansiera investeringarna. 

Kommunstyrelsen kan nu konstatera att de yttre ekonomiska förutsättningarna är i stort sett de 
samma som den bedömning som gjordes i samband med 2019 års budget. Jämfört med Kom-
munfullmäktiges budget 2019 har de förväntade skatte- och statsbidragsintäkterna ökat med ca 10 
mnkr.  

Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i sin senaste skatteunderlagsprognos att den un-
derliggande ökningstakten av skatteunderlaget kommer att ligga på ca 3,2 % i genomsnitt per år de 
närmaste åren. En framskrivning av Borås Stads ekonomi med de förutsättningarna ger då följande 
möjliga utveckling. 

Framskrivning 
2019 2020 2021 

Nettokostnadsökning, % 3,6 3,2 3,1 
Resultat/skatteintäkter, % 1,2 1,4 1,5 
Resultat mnkr 80 93 105 

En resultatnivå på ca 100 mnkr budgeteras årligen. För att nå den nivån även 2019 och framåt krävs 
det en mer återhållsam kostnadsnivå på ca 3,3%. 
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Driftredovisning 

Nämndernas nettokostnader visar ett underskott mot budget på -67 mnkr. Det 

utgående ackumulerade resultatet uppgår till +139 mnkr. 

Driftredovisning 2018 
Nämnd Ingående K-bidrag Netto- Årets Utgående 

resultat 2 018 kostnader resultat resultat 
Kommunfullmäktige 0 13 650 -12 306 1 344 0 
Stadsrevisionen 146 5 750 -4 863 887 1 033 
Kommunstyrelsen 
-stadsledningskansliet 15 881 119 563 -122 091 -2 528 5 000 
-kommungemensamt 0 114 000 -116 068 -2 068 0 
Valnämnden 0 4 150 -3 995 155 0 
Överförmyndarnämnden 0 6 550 -8 667 -2 117 0 
Lokalförsörjningsnämnden -30 563 31 450 -50 238 -18 788 -41 315
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa 1 864 194 650 -204 366 -9 716 343 
-föreningsbidrag 0 41 000 -41 983 -983 0 
Servicenämnden 36 018 -7 000 5 970 -1 030 34 988 
Samhällsbyggnadsnämnden 20 672 23 400 -20 788 2 612 23 284 
Tekniska nämnden
-väghållning, skog, parker m m 26 178 142 654 -147 224 -4 570 21 608 
-persontransporter 0 66 550 -71 989 -5 439 0 
Miljö- och konsumentnämnden -1 348 22 800 -25 276 -2 476 -594
Kulturnämnden 1 189 156 850 -158 487 -1 637 1 275 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 39 885 509 350 -530 771 -21 421 19 434 
Arbetslivsnämnden 0 231 850 -224 161 7 689 3 000 
Sociala omsorgsnämnden 2 462 626 700 -643 621 -16 921 -5 415
Förskolenämnden 1 492 725 350 -728 955 -3 605 -1 526
Grundskolenämnden 6 386 1 407 800 -1 400 427 7 373 16 273
Individ- och familjeomsorgsnämnden 17 432 275 150 -292 846 -17 696 -15
Vård- och äldrenämnden 37 775 1 303 150 -1 279 346 23 804 62 084 
Summa 175 469 6 015 367 -6 082 498 -67 131 139 457 

I den budget Kommunfullmäktige fastställde för 2018 uppgick Kommunbidragen för nämnderna till 

sammanlagt 5 985,1 mnkr. Därefter har tilläggsanslag beviljats med 30,3 mnkr. Härigenom höjdes 

budgeten till 6 015,4 mnkr. Nettokostnaderna blev 6 082,5 mnkr. Det samlade resultatet för nämnderna 

blev således ett underskott på -67,1 mnkr.  Nämndernas ingående resultat 2018 var +175,5 mnkr. Efter 

årets resultat på -67,1 och diverse regleringar på netto +31,1 mnkr föreslår Kommunstyrelsen att 

sammanlagt +139,5 mnkr överförs till 2019.  
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Investeringsredovisning 
Investeringarna uppgick till 821 mnkr. 

En stor del av detta, 320 mnkr tillhör den pedagogiska verksamheten. 
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet projekt 
och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag beviljas anting-
en direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag 
genom särskilda beslut skall grundas på inkomna anbud. 

Nettoinvesteringarna inklusive driftinvesteringar uppgick till 821,2 mnkr. Försäljning av anläggningstill-
gångar redovisas till 261 mnkr. 

För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom kommunbidraget i driftbudgeten anskaffa 
inventarier och göra mindre investeringar. Enligt god redovisningssed skall dock inventarier som har en 
ekonomisk livslängd på tre år och inte är av ringa värde anses som en tillgång, dvs som en investering. För 
att externredovisningen skall bli rättvisande, lyfts därför i bokslutet anskaffningar av inventarier med en 
livslängd på tre år eller längre samt med ett värde överstigande ett basbelopp över från driftkostnaderna 
till nettoinvesteringarna. Under året har nämnderna på detta sätt anskaffat inventarier för 48,6 mnkr. 

Hur beloppen fördelas på de olika nämnderna redovisas i nedanstående tabell. I tabellen redovisas också 
de inventarieanskaffningar nämnderna finansierat inom kommunbidragen i internredovisningen, men som 
i externredovisningen redovisas som investeringar. 

Investeringsredovisning 2018          tkr 

Nämnd 
Nettoinveste- 

ringar 
Driftinven- 

tarier 

Summa 
netto- 

investeringar 

Revisorskollegiet 87 87 

Kommunstyrelsen 100 039 272 100 311 

Lokalförsörjningsnämnden 531 718 132 531 850 

Samhällsbyggnadsnämnden 1 335 1 335 

Servicenämnden 22 418 13 882 36 300 

Tekniska nämnden 59 415 534 59 949 

Miljö- och konsumentnämnden 74 74 

Fritids- och folkhälsonämnden 31 834 1 464 33 298 

Kulturnämnden 16 998 376 17 373 

Förskolenämnden 1 820 873 2 693 

Grundskolenämnden 2 333 12 053 14 386 

Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 6 001 1 606 7 607 

Arbetslivsnämnden 449 449 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 335 335 

Sociala omsorgsnämnden 123 123 

Vård- och äldrenämnden 15 018 15 018 

772 576 48 613 821 188 
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I nedanstående tabell redovisas samtliga investeringsprojekt under året per verksamhet. 

Investeringsredovisning 2018          tkr 

Verksamhet Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Särskilda servicefunktioner 38 255 93 726 91 953 

Markförsörjning 2 806 1 255 96 143 

Gator, vägar och parker 45 335 64 771 59 415 

Fritid och kultur 31 727 44 237 193 555 

Affärsverksamhet 15 212 1 314 2 590 

Förskola 51 099 129 509 89 557 

Grundskola 35 128 85 270 153 951 

Gymnasieskola 34 206 27 933 61 373 

Vård och omsorg 36 682 9 744 24 039 

290 450 457 759 772 575 

Försäljning av anläggningstillgångar -22 631 -34 088 260 995 

Större investeringsprojekt som är klara 2018   tkr    

Projekt Godkänd utgift Utfall 2018 Totalt utfall 

Isbana Boda 15 000 15 433 15 433 

Stadsparksbadet renovering 93 300 62 991 90 025 

Scenteknik, Stadsteatern 72 000 74 636 80 032 

Norrby Förskola, Kreanova 40 380 18 529 40 690 

Fristad 1 förskola, Tallbacken 35 000 3 284 35 272 

Brämhult förskola, Kärrabacken 35 485 190 35 096 

Kransmossens förskola 33 565 214 33 372 

Sagavallens förskola 32 189 684 34 674 

Gånghesterskolan, ombyggnad 105 000 76 054 98 486 

Bodaskolan etapp 2 164 500 617 148 925 

Fristad högstadie, ombyggnad 43 660 5 029 38 757 

Bäckängsgymnasiet bibliotek och 
matsal 

33 651 293 36 515 
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Exploateringsredovisning (MKR) 

Ansvarig 
nämnd 

Utgift tom 
2018 

Intäkt tom 
2018 

Netto tom 
2018 Status 

FÖRSÄLJNING AV INDUSTRIMARK 

Omsättningstillgång (tomtmark) 

Västra Viared Ks -287,9 241,9 -46,0 15 tomter sålda 

Norra Viared Ks -32,4 45,8 13,4 6 av 7 tomter sålda 

Nordskogen Ks -32,0 7,9 -24,1 2 tomter sålda 

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark) 

Västra Viared Ks -45,2 33,2 -12,0

Norra Viared Ks -16,8 18,7 1,9 

Nordskogen Ks -7,4 1,2 -6,2

FÖRSÄLJNING AV BOSTADSMARK 

Omsättningstillgång (tomtmark) 

Kadriljgatan, Brotorp Ks -0,2 6,4 6,2 10 av 10 tomter sålda 

Kelvingatan, Hässleholmen Ks 2,7 2,7 6 av 12 tomter sålda 

Pianogatan,Hestra Ks 0 av 9 tomter sålda 

Dammsvedjan Ks 8,0 8,0 2 av 2 tomter sålda 

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark) 

Kadriljgatan, Brotorp Ks -1,3 1,6 0,3 

Kelvingatan, Hässleholmen Ks -1,8 0,9 -0,9

Pianogatan,Hestra Ks -2,9 -2,9

Dammsvedjan Ks -4,8 5,0 0,2 
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Personalredovisning 2018 

» Arbetet under 2018 har framförallt präglats av de kompetensutmaningar
som Borås Stad liksom andra kommuner står inför. Efterfrågan på ar-
betskraft är fortsatt stor men det råder en obalans mellan arbetsgivarens
krav och de arbetssökandes utbildningsnivå och utbildningsinriktning en-
ligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport. En situation som till-
sammans med den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande
och mod att utmana traditionella arbetssätt. En svår uppgift när de
helårsfriska blir färre, de yngre får högre sjukfrånvaro och de äldre och
friskare går i pension.

Här är ett sammandrag av kommunens personalekonomiska redovisning. Den redovisas även 
som ett särskilt ärende till Kommunfullmäktige. 

Personalstrategiskt perspektiv 
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. Att 
kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en kommun är en utmaning i tider när 
konkurrens om arbetskraften är stor.  

Arbetet sker på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring lokalt, 
nationellt och internationellt. Det handlar om rekryteringsbonusar och lönetillägg för medarbe-
tare över 65 år, kommunövergripande kompetensutbud, det interna chefsförsörjningsprogram-
met, möjlighet till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, utökning av friskvårdsförmåner 
och aktiv personalklubb.  

Ett nytt proaktivt angreppsätt har tagit form för att sänka sjukfrånvaron till rimliga nivåer och 
skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. Syftet är att komma till rätta med 
hög sjukskrivning och att minska antalet rehabiliteringsärenden med målet att nå en rimlig och 
stabil nivå för sjukfrånvaro över tid.  

Employer branding-företaget Universum har nominerat Borås Stad är till årets employer bran-
ding-kommun 2019. Det är ett resultat av det arbete som lagts ned under 2018 för att bygga och 
kommunicera ett starkt arbetsgivarvarumärke.  

Medarbetare 

Anställda 
Totalt fanns 10 172 medarbetare anställda 2018. 

Antal anställda 1 november 

2015 2016 2016 2018 
Förändring 
jämfört 
med 2017 

Kvinnor Män 

Tillsvidareanställda 8 376 8 524 8 539 6 721 1 947 129 

Visstidsanställda 1 205 1 406 1 387 1 011 493 117 

Totalt kommunen 9 581 9 930 9 926 7 732 2 440 246 
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Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när en 
medarbetare varit anställd mer än två år under en femårsperiod. Under 2018 fick 95 personer 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse, vilket var 19 fler än 2017. 

Sedan 1998 har antalet tillsvidareanställda ökat med en femtedel eller drygt 1 400 medarbetare. 
Könsfördelningen har under perioden varit i stort sett konstant , 78 procent kvinnor och 22 pro-
cent män.  

Anställda inom olika verksamheter 

Antalet anställda i de olika verksamheterna är i stort sett det samma som föregående år. Det som 
hänt under året är att arbetsidentifikation (AID)som används av Sveriges Kommuner och Lands-
ting för att möjliggöra statistiska jämförelser har ändrats. En förändring är att yrkesgrupper som 
tidigare tillhörde område vård och omsorg  nu ingår i socialt och kurativt arbete vilket förklarar 
att det sist nämnda området ökat i storlek jämfört med 2017.  

Fördelning män och kvinnor 
76 procent eller 7 732 av samtliga anställda var kvinnor och 24 procent eller 2 440 var män. An-
delen män ökade med 0,8 procentenheter.  
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Åldersstruktur 
Medelåldern för tillsvidareanställda är 46,4 år För kvinnor är medelåldern 46,2 år och för män 
47,0 år. Genomsnittsåldern för anställda i landets kommuner är 45,2 år för kvinnor och 44,5 år 
för män. 

Utländsk bakgrund 
Medarbetare med utländsk bakgrund1 fortsätter att öka och motsvarar 29,6 procent av det totala 
antalet anställda. Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med 2017. Männen har ökat 
mest med 2,6 procentenheter. Inom städ, tvätt och renhållning har drygt 65 procent av medarbe-
tarna utländsk bakgrund. Vårdbiträden med utländsk bakgrund är den personalgrupp som ökat 
mest under året med  28,6 procentenheter. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat med 
0,9 procentenheter från 128 till 144 anställda. I förvaltningarnas ledningsgrupper har 6 procent 
utländsk bakgrund, en minskning med 2,7 procentenheter jämfört med föregående år. 

Hel- och deltidsanställda 
Av kommunens tillsvidareanställda har 97,4 procent heltidstjänst. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 98,9 procent vilket är 0,1 pro-
centenheter högre än 2017.  

Extern personalomsättning 
Nämnder 
Personalomsättning2 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda 
under året. En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och 
kvalitet  i verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som 
stannar kvar och verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 

2018  minskade personalomsättningen till 10,4 procent jämfört med 2017 års 12,9 procent. Det 
finns naturligtvis flera faktorer som påverkar nivån på personalomsättningen. Ökat antal pens-
ionsavgångar är bara en. Upplevelsen av hur man trivs på sitt arbete och hur arbetsmarknaden ser 
ut  inverkar också. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019 i Västra Götalands län 

1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller 
slutat på grund av uppnådd pensionsålder dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
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visar en stark arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Brist på arbetskraft 
med rätt kompetens ställer stora krav på oss som arbetsgivare att vara så konkurrenskraftig att det 
är möjligt att  både behålla medarbetare och att rekrytera nya. 

En del av personalomsättningen handlar om avgångar på grund av uppnådd pensionsålder. Av de 
som är tillsvidareanställda idag beräknas drygt 26 procent avgå med pension inom de närmaste tio 
åren. Stora pensionsavgångar är att vänta inom teknikarbeten med 36 procent och ledararbeten 
med 31 procent. Inom teknikarbeten väntas flertalet grupper ha stora pensionsavgångar till exem-
pel kommer 42 procent av hantverkarna,  39 procent av städpersonalen och 34 procent av köks-
personalen att gå i pension inom 10 år. Inom ledararbeten är det framförallt skolledare/rektorer 
som har stor andel pensionsavgångar med 39 procent. 

Bolag 

De kommunala bolagen visar med undantag för Borås Djurpark AB en ökad personalomsättning. 
Då bolagen varierar i storlek kan även en enstaka medarbetares  avgång ge en hög procentsats. 
En jämförelse mellan bolagen ger därför ingen rättvisande bild, bättre är att jämföra bolagen var 
för sig över tid.  
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Timavlönade 
1 464 953 timmar eller 1 044 årsarbeten har utförts av timavlönade, inklusive beredskapsarbetare 
(BEA) och anställda enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare).  
597 årsarbeten är utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet 
(personliga assistenter och anhörigvårdare) där lön enligt avtalen utbetalas per timme. Övriga 447 
årsarbeten har utförts av timavlönade medarbetare som anställts enligt avtalet allmänna 
bestämmelser (AB).  
Det är framför allt inom det pedagogiska området samt inom vård och omsorg som de flesta  
timavlönade medarbetare finns. För att få kontinuitet och kvalitet har bemanningsenheten ansvar 
för att rekrytera och vara verksamheterna behjälpliga med kompetenta ersättare när det behövs.   

Resursanvändning 
Under året utfördes 15 129 231 arbetstimmar eller 8 900 årsarbeten. Det innebär en nettoarbets-
tid3 på 74,3 procent av överenskommen tid vilket är 1,4 procentenheter lägre än 2017. Inkluderas 
över- och fyllnadstid blir den totalt arbetade tiden 74,9 procent av överenskommen tid. 

Lön 

Lönestatistik 
Medianlönen har ökat med 900 kronor jämfört med 2017. Det motsvarar en ökning med 3,3 pro-
cent. I totalt 15 av 31 personalgrupper är kvinnornas medianlön högre än männens.  

Övriga åtgärder för lön 
Några exempel på åtgärder. 

Mentorsavtal – Förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysiotera-
peuter, arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning har möjlighet 
att gå mentorsutbildning. Efter avklarad utbildning erhålls ett lönepåslag på 500 kr samt ett löne-
tillägg på 1 500 kr per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2018 hade 94 
medarbetare mentorsuppdrag. 

3 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 
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Lönetillägg för anställda över 65 år – Förvaltningarna kan besluta om lönetillägg om 2 000 kr 
per månad för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Syftet är att behålla medarbetare 
och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 2018 
fick 55 månadsavlönade medarbetare lönetillägget. 

Rekryteringsbonus –En medarbetare som tipsar en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetstera-
peut, fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvi-
dareanställning i Borås Stad får en bonus utbetald när anställningen för den person man tipsat va-
rat i ett år. Under 2018 betalades de första 21 rekryteringsbonusarna ut.  

Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar – Möjlighet finns att under ett helt kalen-
derår växla semesterdagstillägget i kronor till extra lediga dagar. Under 2018 var det 1 483 medar-
betare som växlade tillägget till extra lediga dagar.  

Arbetsmiljö 
Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik vilket till stor 
del handlar om att skapa balans mellan verksamhetens behov, resurser och de krav som ställs på 
medarbetare. Det innebär att ett strategiskt arbetsmiljöarbete som tar fasta på både främjande, fö-
rebyggande och efterhjälpande insatser blir en självklar och viktig grundstomme i personalförsörj-
ningen. I Borås Stad används arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där hälsa, systematiskt arbets-
miljöarbete och jämlikhetsfrågor ingår och interagerar med varandra. Därför samlas de alla under 
rubriken arbetsmiljö.  

Hälsa 
Att skapa en hälsosam organisation handlar om att ha medarbetare som mår bra över tid, medar-
betare som både vill, orkar och kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det handlar inte om att und-
vika sjukfrånvaro, men det är oftast på sjukfrånvaro och sjukskrivning som fokus stannar. Borås 
Stad följer upp tre nyckeltal: hälsa (helårsfriska), långtidsfrisk (helårsfrisk 2 år) och frisktal (max 5 
sjukdagar på ett år)  

Hälsa och långtidsfrisk sjunker för både män och kvinnor. 29,1 procent av medarbetarna har inte 
haft någon sjukdag under 2018 och18,5 procent har varit friska under den senaste tvåårsperioden. 
Även frisktalet sjunker för både män och kvinnor. Utvecklingen för Borås Stad följer den nation-
ella utvecklingen av andelen helårsfriska i arbetslivet. Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt 
Kvalitetsindex har följt utfallet av helårsfriska arbetare i Sverige sedan 2007. Resultatet för 2018 
visar att de helårsfriska blir allt färre, de yngre oftare är sjukfrånvarande medan de äldre friska går 
i pension. Frågan de ställer sig är ”Vem ska göra jobbet?” Vilket rimmar väl med Borås Stads 
ställningstagande att arbetet med att skapa hälsosamma arbetsplatser med hållbar arbetsmiljö är 
ett sätt att arbeta med kompetensförsörjningsutmaningen 
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Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,6 procent, vilket innebär 
att Borås Stad ligger högre än snittet med 7,4 procent.  

Den totala sjukfrånvaron har under några år legat relativt still i Borås Stad. Det innebär att Kom-
munfullmäktiges målsättning för 2018 uppnås. Men ska Borås Stad nå målet med en låg och sta-
bil nivå över tid behöver det ske större insatser inom organisationen, något som projektet ”Frisk 
organisation” är ett exempel på.  Projektet är en satsning över tre år med syftet att kapa inflödet 
till sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena genom att arbeta proaktivt med organisat-
ionshälsan, faktorer i organisationen som ger konsekvenser för ohälsan. Målet är att nå en rimlig 
och stabil nivå för sjukfrånvaro.  

Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen 
från nästan 300 ner till 5 medarbetare. Det är därför bäst att inte jämföra bolagen med varandra 
och istället studera förändringar över tid i respektive bolag.  
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Rehabilitering  
Ett tidigt agerande i rehabiliteringsflödet är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det 
minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för 
individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska 
ett rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen 
de senaste 12 månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. 

Av alla sjukfall avslutas merparten, 90 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. 
Ytterligare 2,5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 95 procent tillbaka i ar-
bete.  Endast 5 procent av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för re-
habilitering och återhämtning för att återgång i arbete ska vara möjlig. 

Hälsofrämjande insatser 
Några exempel på insatser som gjorts under året. 

Frisk organisation – En satsning på organisationshälsa där erfarenheter från psykosocial arbets-
miljöscreening och SKL:s projekt ”Socialt utfallskontrakt” tagits tillvara. Målet är att nå en rimlig 
och stabil nivå för sjukfrånvaro över tid. Satsningen är på totalt 30 mkr fördelade över tre år och 
ska kunna räknas hem genom en sänkning av sjukfrånvaron från dagens 7,4 % till 5,0 %, vid pro-
jektets slut. 

Pausit – Ett pausprogram för att förebygga fysiska besvär hos medarbetare. Under året har det 
gjorts en central satsning på en site-licens för Pausit för samtliga datoranvändare i kommunen. 

Familjeföreläsning – En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och mo-
tivera medarbetare. Morgan Alling var 2018 års föreläsare på temat hur man vänder negativa erfa-
renheter till sin fördel.  

MerKraft – Personalklubben MerKraft  anordnat aktiviteter för att inspirera till en aktiv fritid. 
Under året har det bland annat handlat om gratis gympa, nybörjarkurs i crawl, innebandyturne-
ring, körsång, föreställningar på Göteborgsoperan och lunchteater. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem 
Stratsys med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modu-
len arbetar förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom 
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stärker likvärdighet och underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Under året har det gjorts 
en förvaltningsövergripande översyn och revidering av SAM-modulen för att den än bättre ska 
fylla sitt syfte.  

Arbetsskador och tillbud 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2018 till totalt 808 stycken, en ökning med 125 anmäl-
ningar jämfört med 2017.  De två i särklass vanligaste orsakerna är skadad av person och fallo-
lyckor.  

Antalet anmälda tillbud har ökat till 1 263 jämfört med 837 förra året. Bland tillbuden är hotsitu-
ation den vanligaste orsaken på  nära 40 procent, de flesta av dem återfinns bland kvinnorna. 

Jämställdhet och likabehandling 

Arbetet med lika rättigheter och möjligheter ligger som aktivitet i SAM-kalendern. Aktiviteten in-
nebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder och följer upp 
arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete. 

Under året har en kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter gjorts för att 
synliggöra det arbete som redan görs i verksamheterna. Förslag på hur arbetet med mänskliga rät-
tigheter kan stärkas och utvecklas har lämnats i en rapport som kommer att behandlas politiskt 
under 2019. 
Företagshälsovård 
Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljö-
arbetet och att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås 
Stads leverantör av företagshälsovård är Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster 
inom arbetsmiljö och rehabilitering. 

Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2018 är 6 mkr. Efterhjälpande insatser för indi-
vid uppgår till 5,4 mkr, vilket är ett resultat av att kommunen arbetar aktivt med rehabilitering för 
långtidssjukskrivna medarbetare. 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process i organisationen för att på både kort och lång sikt säkerställa 
att verksamheterna har den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensför-
sörjningsprocessen innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla, behålla 
och avveckla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara 
sina mål. 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare kompetens att klara nuvarande eller 
framtida arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt 
erfarenhetsutbyte och att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 

Framtida kompetensförsörjning 
För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Det handlar 
om att möjliggöra för fler att jobba mer och längre, skapa förutsättningar och motivera fler med-
arbetare att arbeta heltid och att stanna fler år i yrkeslivet. Att minska ohälsan är en fortsatt viktig 
fråga. Att genom digitalisering effektivisera verksamheten är ytterligare en strategi. Det behövs 
också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt.  
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Lönesatsningar på socialsekreterarna har skapat förutsättningar för en utökad rekrytering och 
man är nu mindre beroende av bemanningsföretag än tidigare. Även inom hälso- och sjukvårds-
verksamheten har lönesatsningar gjorts. Ett försök med decentraliserad lönesättning vid nyan-
ställning har påbörjats. Införandet av så kallade HSV-dagar där legitimerad personal träffas över 
förvaltningsgränserna för gemensam kompetensutveckling har lyfts fram som något positivt. 

Att lyfta fram stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Verktyg i 
detta arbete är en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. 
En aktivitet i arbetet med att skapa ett enhetligt sätt att kommunicera Borås Stads erbjudande 
som arbetsgivare är under året framtagna riktlinjer för platsannonser vilka kommer att implemen-
teras fullt ut under våren 2019. 

För att möta framtidens rekryteringsbehov samarbetar Borås Stad med Nordjobb som har en da-
tabas med personer som vill arbeta i Nordiska länder. Nya satsningar som är påbörjade är ett 
samarbete med Eures som är en del av Arbetsförmedlingen som hjälper arbetsgivare att rekrytera 
från europeiska länder. Diskussioner om praktiksamarbete med utbildningsanordnare i Finland 
har påbörjats med förhoppning att studenter vill komma tillbaka till Borås för att arbeta efter av-
slutad praktik. 

Centrala utbildningar och kurser 
En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. 
Det rör sig om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspeci-
fika utbildningsinsatser.  

Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Un-
der 2018 genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, medieträning 
och excel. Centrala utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvalt-
ningar har också genomförts. Exempel på sådana är kurser för ekonomer och hälsoinspiratörer 
samt utbildningen motiverande samtal. 

Chef- och ledarutveckling 
Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett 
omfattande utbildningsprogram tagits fram. Programmet riktar sig i första hand till nya chefer, 
men även erfarna chefer kan ta del av det. För en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna 
över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även 
Borås Stads obligatoriska interna chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, som omfat-
tar nio dagar, ingår i programmet. 

Framtidens chef 
Under 2018 genomgick åtta personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  

Fritidsstudier 
48 personer har beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där bidrag beviljats är för på-
byggnadsstudier till distriktssköterska, vård- och omsorgsadministration, breddad behörighet för 
lärare, didaktik samt svenska som andraspråk. 
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Kommunkoncernen 
Borås Kommunkoncern uppvisar ett sammanställt resultat före skatt på  
380 mnkr. Enskilt redovisas resultat för Borås Stad på 318 mnkr, för bo-
lagskoncernen Borås Stadshus AB på 91 mnkr och för bostadsbolagen på 
65 mnkr.  

I nedanstående bild framgår den kommunala ”koncernen” per 2018-12-31. Förutom Borås Stad 
ingår de kommunala bolagen. Samtliga bolag förutom de allmännyttiga bostadsbolagen ingår i ak-
tiebolagskoncernen Borås Stadshus AB.  

I den sammanställda redovisningen ingår även kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska 
åtagande uppgick till 50 % respektive 55 %.  
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Kommunkoncernens resultat och finansiella ställning 

Med koncernens resultat och ställning avses hela kommunkoncernen, där Borås Stad tillsammans 
med samtliga bolag inkluderas i en sammanställd redovisning där koncerninterna mellanhavanden är 
eliminerade.   

Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 9,8 miljarder kronor (mdkr). Enskilt före elimi-
nering av koncerninterna poster uppgick primärkommunens omsättning till 8,4 mdkr och bola-
gens till 2,0 mdkr.  

Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 380 mnkr. 
Enskilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 318 mnkr, bolagskoncernen Borås 
Stadshus AB 91 mnkr samt bostadsföretagen 65 mnkr.  

Det sammanställda resultatet är 416 mnkr bättre än 2017. Dels beror resultatförbättringen på att 
primärkommunen redovisar ett resultat som är 120 mnkr bättre än 2017, där 2018 inkluderar 
höga realisationsvinster. Dessutom redovisar stadshuskoncernen ett resultat som är 311 mnkr 
bättre än föregående år där största avvikelsen mellan åren är att 2017 påverkades av stora ned-
skrivningar inom Borås Energi och Miljö AB. 

Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 17,6 mdkr. Balansomslutningen ökar år-
ligen i takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna uppgick under 2018 till hela 3,0 
mdkr. Investeringstakten är hög både i kommunen och i bolagen, allra högst i Borås Energi och 
Miljö AB till följd av investeringen på Sobacken i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. 

Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning. 
Om justering görs för internbankens upp- och utlåning, som syftar till att förse bolagen med 
finansiering, utgör bolagens balansomslutning 59 % av totalen. Enskilt största balansräkningar 
bland bolagen har Borås Energi och Miljö AB 4,7 mdkr, AB Bostäder i Borås 3,4 mdkr och 
Borås Elnät AB 1,3 mdkr.  

Totalt har koncernbidrag getts/mottagits inom koncernen Borås Stadshus AB på 55 mnkr avse-
ende 2018 års resultat.  

Borås Stad gav under 2017 ett aktieägartillskott på 450 mnkr till Borås Stadshus AB, som i sin tur 
gav ett aktieägartillskott på samma belopp till Borås Energi och Miljö AB. Syftet med tillskotten 
var att stärka och säkra Borås Energi och Miljö AB: s ekonomiska ställning inför kommande 
driftsättning av EMC, Energi – och Miljöcenter, på Sobacken. Tillskotten var en följd av den 

Nyckeltal kommunkoncernen, mnkr 2014 2015 2016 2017 2018
Resultat före skatt 236 298 586 -36 380
Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 2,8% 3,5% 6,2% -0,4% 3,9%
Verksamhetens nettokostnader 4 903 5 044 5 125 6 047 5 792
Soliditet 39% 39% 40% 37% 34%
Soliditet inkl pensionsåtaganden inom linjen 25% 26% 25%
Balansomslutning 12 267 13 005 14 190 15 203 17 630
Nettoinvesteringar 1 183 1 371 1 843 2 426 3 002
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nedskrivning som Borås Energi och Miljö AB behövde göra för sin fjärrvärmeverksamhet. Nå-
gon ytterligare nedskrivning har inte behövt göras 2018.   

Eftersom verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investe-
ringar och en hög andel lånefinansiering, är det av vikt att analysera resultat och finansiell ställ-
ning ur ett koncernperspektiv för att på bästa sätt kunna göra en helhetsbedömning av en kom-
muns totala finansiella risker och utmaningar. 

Koncernperspektivet lyfts också fram vid externa bedömningar av kommunen. Såväl det av kom-
munerna ägda låneinstitutet Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s 
riskbedömer Borås Stad utifrån koncernperspektivet. Kommuninvest gör årliga kommunanalyser 
av kommunerna. Kommuninvests analys av Borås Stad (baserat på 2017 års siffror) indikerar 
sammantaget ett bra betyg, men man ser finansiella utmaningar framöver för Borås Stad avseende 
investerings- och finansieringsbehov samt framtida kostnadsutveckling. Skuldsättningen, inklusive 
pensionsåtaganden utanför balansräkningen, är lägre än snittet för ”större städer”, men ökande 
och över rikssnittet. Liknande värdering framgår av Standard & Poor’s, som dock sammantaget 
ger Borås Stad näst högsta betyg, AA+ med stabil utsikt. De bedömer i sin kreditvärdering kom-
munens ekonomi som mycket stark, ekonomiskt resultat som genomsnittligt och lånebörda som 
måttlig. Den finansiella styrningen anses vara stark.    

Kommunstyrelsen delar analysen; sammantaget är kommunkoncernens ekonomi och finansiella 
ställning god. Samtidigt finns utmaningar framöver i att nå goda resultatnivåer och hantera ris-
kerna med en ökad skuldsättning. Enskilt störst påverkan på skuldsättningen har Borås Energi 
och Miljö AB:s reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk, vilket kommer att öka 
koncernskulden per invånare kraftigt. Därtill finns stora investeringsbehov framöver inom såväl 
Borås Stad som hos övriga bolag.  

Under 2018 har pensionsåtagandet utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsförbindelsen, 
minskat genom försäkringsinlösen av pensionsrätt. Med åtgärden överlåter kommunen betydande 
risker i pensionsåtagandet såsom livslängdsrisk och ränterisk till försäkringskollektivet. Värdesäk-
ringen av de inlösta pensionerna bedöms också hanteras på ett bättre sätt genom den företagna 
försäkringslösningen. Genomförd försäkringsinlösen har dock minskat Borås Stads likviditet. 

Den sammanställda soliditeten exklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen uppgick 
2018-12-31 till 34 % (25 % inklusive pensionsåtaganden). Den starkt ökade balansomslutningen 
gör att soliditeten försämrats något, trots det höga resultatet. Resultatet 2018 för Borås Stad på 
5,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är klart över det budgeterade finansiella resultat-
målet, men behövlig för att klara det finansiella målet gällande självfinansiering av investering-
arna.  

Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att generera goda resultat även framöver för att 
behålla en god ekonomisk hushållning vilket behövs för att hantera demografiska utmaningar 
med fler barn och unga samt fler äldre, ökad investeringstakt och ökad skuldnivå. Detta kan nås 
genom fortsatt fokus på finansiell riskanalys, budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt 
över nämnder och bolag.       

Bolagssektorn beskrivs vidare i avsnittet ”Bolagens resultat och verksamhet”. 
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Internbanken 

Bakgrund 
Det övergripande målet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till 
en god ekonomisk hushållning främst genom att säkerställa betalningsförmågan och trygga till-
gången på kapital. 

Finansverksamheten bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges styrdokument ”Riktlinjer för finans-
verksamheten – Borås kommunkoncern”. Enligt dessa riktlinjer ska det under Kommunstyrelsen 
finnas en internbank. Internbanken, som är samma juridiska enhet som Borås Stad, ansvarar för 
kapitalbindningen och gör all upplåning för kommunkoncernen. Internbanken eftersträvar att 
låna ut till kommunens bolag till en marknadsmässig räntesats. Fr o m mars 2017 har internban-
ken övertagit ansvaret för räntebindningen från bolagen. Dock påverkas inte bolagens befintliga 
räntederivat utan dessa får löpa till förfall. 

Internbanken inkommer månatligen med en finansrapport till Kommunstyrelsen. 

Verksamheten under 2018 
Under året har Borås Stad behållit sin rating på AA+ från kreditvärderingsföretaget Standard & 
Poor. Kommunen har en rating främst för att få full tillgång till kapitalmarknaden, dels genom 
kortfristig upplåning i ett certifikatsprogram, och dels genom långfristig upplåning i ett obliga-
tionsprogram.  

Under 2018 har även Stadsrevisionen genom extern part genomfört en granskning av finansverk-
samheten. Granskningen visade att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och i enlighet med gäl-
lande styrdokument. Inom vissa områden rekommenderades förbättringar, men inga områden 
bedömdes som otillfredsställande. 

Internbankens upplåning sker främst genom extern upplåning samt till en mindre del inlåning 
från de bolag och förbund i kommunkoncernen som har positiv kassa. Den externa upplåningen 
består främst i emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering 
hos Kommuninvest. Internbankens upp- och utlåning uppgick 2018 till följande: 

Internbankens upp- och utlåning mnkr 

2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Internbankens utlåning till bolagen * 6 749,9 8 258,5 1 508,6 

Internbankens upplåning, intern -505,1 -213,7 291,4 

Internbankens upplåning, extern * -6 244,8 -8 044,8 -1 800,0
* varav 194,8 mkr (få 194,8) avser direktfinansiering mellan bolag och bank.

Internbankens utlåning till Borås Energi och Miljö AB ökade med ca 900 mnkr under året främst 
till följd av EMC och utlåningen till AB Bostäder ökad med 250 mkr. Dessutom ökade utlåningen 
till Borås Elnät AB, AB Sandhultsbostäder och IBAB-koncernen med omkring 100 mkr vardera. 

Internbankens resultat mnkr 

2017 2018 

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 66,3 87,5 

Räntekostnad internbankens upplåning -45,7 -63,1
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Internbankens administrativa omkostnader -1,5 -1,6

Resultat Internbanken 19,2 22,8 
* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen.

Nyckeltal: 2017 2018 

Genomsnittlig marknadsränta, 
3 mån STIBOR, % 

-0,50 -0,40

Genomsnittlig reporänta, Riksbanken, % -0,50 -0,50

Genomsnittlig ränta upplåning, %*) 1,49 1,18

Genomsnittlig ränta utlåning till bolagen, %*) 1,94 1,72

Kapitalbindning per 31 december, år 7,19 6,24

Räntebindning per 31 december, år 7,11 6,32
*) Inklusive koncernens samtliga räntederivat 

Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer ska prissättningen på utlåningen till stadens bolag baseras 
på marknadsmässiga villkor. Detta har sin grund i lagstiftning för allmännyttiga kommunala bo-
stadsbolag och EU: s konkurrenslagstiftning. Under året har varje bolag betalat ett individuellt 
satt marknadsmässigt pris utifrån sina förutsättningar och andel konkurrensutsatt verksamhet. 

Finansiell riskhantering 
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, dels i form 
av operativa risker.  

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en 
ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Risken hanteras genom av Kommunstyrelsen 
beslutade riskmandat för kapitalbindning. 

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommun-
koncernens finansnetto negativt. Risken hanteras genom av Kommunstyrelsen beslutade risk-
mandat för räntebindning och ränteförfall. Den del av ränterisken som har hanterats med rän-
teswappar har för hela kommunkoncernen inneburit en ökad räntekostnad under året med 48,5 
mnkr (58,1 mnkr) jämfört med helt rörlig ränta. Det motsvarar en ökad räntesats på cirka 0,72 % 
(0,97 %).  

Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet inne-
bär. Risken hanteras genom KS: beslutade riskmandat för derivatinstrument. 

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. 
I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta. 
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras. Internbanken har per 2018-12-31 
inga valutarisker. 

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel 
orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna begränsas av in-
tern kontroll, uppföljning och rapportering. 
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Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC 

Ränte och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall

Kapita lbindning 2,5 år 1,5 år - 4 år 1,8 år Ja 
Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 4 år 1,9 år Ja 

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall

Ränteförfa l l < 1 år 0% - 50% 46% Ja 

Mål Kapitalförfall Likviditet Utfall

Likvidi tets täckning 12M >100% 2 708 Mkr 3 455 Mkr* Ja 
*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr

Derivatinstrument

Rating Nominellt Utfall Uppfyllt Marknadsvärde Utfall

AAA 5000 Mkr - Ja  250 Mkr - Ja 
AA- 3000 Mkr 1 150 Mkr Ja  150 Mkr 9,3 Mkr Ja 
A- 2000 Mkr 825 Mkr Ja  100 Mkr 21,0 Mkr Ja 
BBB- 1000 Mkr 9,5 Mkr Ja  50 Mkr 1,0 Mkr Ja 

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

128%

Uppfyllt
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 Sammanställd redovisning 

Resultaträkning Kommun Koncern mnkr 
2017 2018 2017 2018 Not 

Verksamhetens intäkter 1 790 2 144 3 413 3 623 1 
Jämförelsestörande intäkter 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader -7 477 -7 915 -8 467 -8 836 2 
Avskrivningar/Nedskrivningar -216 -227 -993 -579 3 
Verksamhetens nettokostnader -5 903 -5 998 -6 047 -5 792 4 
Skatteintäkter 4 804 4 949 4 804 4 949 5 
Generella statsbidrag och utjämning 1 252 1 276 1 252 1 276 6 
Finansiella intäkter 141 203 14 17 7 
Finansiella kostnader -96 -112 -59 -70 8 
Resultat före extraordinära poster 198 318 -35 380 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 

Skattekostnader 0 0 45 -29 9 
Årets resultat 198 318 10 351 
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Balansräkning Kommun Koncern mnkr 
2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 Not 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 11 148 13 082 13 235 15 561 10 
Immateriella anläggningstillgångar 2 3 5 6 11 
Materiella anläggningstillgångar 4 274 4 859 12 996 15 334 
- mark, byggnader o tekniska anläggningar 3 990 4 538 10 326 11 004 12 
- maskiner och inventarier 284 321 2 670 4 330 13 
- övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar 6 872 8 220 234 221 
- värdepapper m m 564 564 114 108 14 
- långfristig utlåning 6 308 7 656 20 19 15 
- uppskjutna skattefordringar 0 0 100 94 
Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0 
Omsättningstillgångar 1 841 2 110 1 968 2 069 16 
Förråd, lager o exploateringsfastigheter 233 169 264 217 17 
Kortfristiga fordringar 800 1 093 895 992 18 
Kortfristiga placeringar 602 552 602 552 18 
Kassa och bank 206 296 207 308 19 
Summa tillgångar 12 989 15 192 15 203 17 630 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital 4 646 4 964 5 650 5 999 20 
- därav årets resultat 198 318 9 351 
- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250 
- därav övrigt eget kapital 4 198 4 396 5 391 5 398 

Avsättningar 604 591 1 104 1 096 
Avsättningar för pensioner  548 525 596 575 21 
Uppskjuten skatteskuld 0 0 211 219 
Andra avsättningar 56 66 297 302 22 

Skulder 7 739 9 637 8 449 10 535 
Långfristiga skulder 4 781 5 485 4 877 5 806 23 
Kortfristiga skulder 2 958 4 152 3 572 4 729 24 
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 12 989 15 192 15 203 17 630 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser 1 665 1 578 1 665 1 578 25 
Övriga ansvarsförbindelser 456 469 216 230 26 
Summa panter och ansvarsförbindelser 2 121 2 047 1 881 1 808 
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Kassaflödesanalys Kommun Koncern mnkr 
2017 2018 2017 2018 

Medel från den löpande verksamheten 

Årets resultat före extraordinära poster 198 318 -36 380 
Justering för av  och nedskrivningar 216 227 993 579 
Justering för gjorda avsättningar 250 195 292 250 
Justering för ianspråktagna avsättningar -388 -209 0 -242
Justering för extraordinära poster 0 0 0 0 
Justering för andra poster  -31 -269 -140 -18
Skattekostnad 0 0 -18 -29
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  245 262 1 091 920 

Förändring av kortfristiga fordringar -473 -243 -264 -47
Förändring av förråd och lager 28 64 33 47
Förändring av kortfristiga skulder -222 1 194 -123 1 157 
Förändring av rörelsekapital -667 1 015 -354 1 157 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -422 1 277 737 2 077 

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar -2 -1 -2 -3
Investering i materiella anläggningstillgångar -493 -820 -2 419 -2 999
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 34 277 74 84 
Investering i finansiella anläggningstillgångar -450 0 -5 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    0 0 0 6 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -911 -544 -2 352 -2 912

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 1 650 1 400 1 181 929 
Övr ökning av långfristig skuld 8 4 0 0 
Amortering av långfristig skuld -300 -700 0 0 
Övr minskning av långfristig skuld -1 0 -169 0 
Ökning av långfristiga fordringar -694 -1 347 -34 0 
Minskning av långfristiga fordringar 33 0 0 7 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 696 -643 978 936 

Årets kassaflöde -637 90 -637 101 

Likvida medel vid årets början 843 206 844 207 
Likvida medel vid årets slut 206 296 207 308 

-637 90 -637 101 
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Begreppsförklaringar 

Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. T ex aktier i de kommunala 
bolagen, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar. 

Ansvarsförbindelse är ett löfte att ta över någon annans skuld, om denne av någon anledning inte klarar 
av betalningen. 

Avskrivningar är en planmässig värdeminskning av kommunens anläggningstillgångar och inventarier. 
Avskrivningen ska motsvara anläggningstillgångens värdeminskning på grund av ålder och förslitning och 
sker normalt enligt plan, d v s en viss avskrivningstid för en viss typ av tillgång. Komponentavskrivning 
har tillämpats och kommer att tillämpas där det bedöms relevant. 

Avsättningar är skulder som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp eller till den 
tid de ska infrias, d v s ekonomiska förpliktelser vars storlek eller förfallotidpunkt inte är helt bestämda.  

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen har 
använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har skaffats (lång- och 
kortfristiga skulder/avsättningar samt eget kapital). 

Driftredovisningen omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Den 
utgör således en specifikation av verksamhetens nettokostnader i olika ansvar, verksamheter och kostnads- 
och intäktsslag m m. 

Eget kapital är skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder inklusive avsättningar. 

Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. 

Investeringsredovisningen omfattar utgifter för investeringar i byggnader och anläggningar, mark och 
inventarier. 

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar och på vilket sätt dessa använts under året.  

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen. 

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter balansdagen. 

Nedskrivningar kan göras av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång. För att en 
nedskrivning ska vara aktuell görs en prövning i två steg. Först bedöms om det finns indikationer som ger 
anledning till en prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs sedan en värdering som jämförs med 
redovisat värde. En nedskrivning ska kostnadsföras i resultaträkningen. 

Omsättningstillgång är en tillgång som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel och som inte är 
avsedd för stadigvarande bruk. 

Pensionsskulden visar kommunens åtaganden för hittills intjänad pensionsrätt. Pensionsredovisningen i 
kommunen sker enligt den så kallade blandmodellen. 

Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar hur förändringen av kommunens 
eget kapital framkommit. Resultaträkningen redovisas exklusive interna poster. 

Verksamhetens nettokostnad utgörs av driftkostnaden minskad med intäkter i form av avgifter, 
driftbidrag och ersättningar. Avskrivningar ingår också i verksamhetens nettokostnad. 
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Tillämpade redovisningsprinciper 

Den kommunala redovisningen regleras i Lag om kommunal redovisning (KRL). Därutöver 
lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns 
redovisning.  

Anläggningstillgångar  
Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvärdet efter avdrag för gjorda avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet beräknades, fram t o m 2011, lika med utgiften minus eventuella 
investeringsbidrag. Fr o m 2012 redovisas investeringsutgiften brutto bland 
anläggningstillgångarna. Eventuella investeringsbidrag redovisas fr o m 2012 initialt som en skuld, 
för att sedan intäktsföras successivt i takt med att investeringsobjektet skrivs av. Inventarier som 
ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett basbelopp 
(45 500 kr) och en varaktighet av minst 3 år. 

Anläggningslån  
Anläggningslån till föreningar utgår i form av 30-åriga amorterings- och räntefria lån, som efter 
30 år avskrivs i sin helhet. Fr o m 2017 redovisas dessa som bidrag och kostnadsförs direkt. Dock 
gäller fortfarande att lånen i sin helhet ska återbetalas, om den ursprungliga och lånegrundande 
verksamheten upphör eller ändras och inte ersätts av annan motsvarande verksamhet. 

Avskrivningar 
Avskrivning påbörjas året efter investeringen är slutförd. Detta gäller dock inte Servicekontorets 
fordon och maskiner, där avskrivningarna påbörjas under anskaffningsåret. Avskrivningar av 
anläggningstillgångarna sker linjärt efter en bedömning av nyttjandetiden. Kommunen tillämpar 
komponentavskrivning för sina anläggningar där detta är relevant. Anläggningar färdigställda före 
2014 har indelats i en modifierad komponentavskrivning där detta varit relevant. 

Tillämpade avskrivningstider kommunen 
Anläggningar t o m 2013 

Huvudgrupp tillgångsslag 
Avskrivningstid vid  

komponentindelning 
Avskrivningstid övrigt, 
ej komponentindelning 

Gator, vägar, parker mm 10-33 år

Markreserv, övrig mark  Obegränsad livslängd 

Verksamhetsfastigheter 3-80 år

Fordon och maskiner 3-10 år

Inventarier i övrigt 3-10 år
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Anläggningar fr o m 2014 

Huvudgrupp tillgångsslag 
Avskrivningstid vid  

komponentindelning 
Avskrivningstid övrigt, 
ej komponentindelning 

Huvudgata 10-100 år

Lokalgata 30-100 år

GC-vägar 30-100 år

Broar av betong 25-70 år

Broar av trä 10-70 år

Gågator/torg 15-100 år

Belysning 15-30 år

Parker/lekplatser 15-100 år

Nybyggnationer och större åtgärder enligt 
underhållsplan 

- Verksamhetsfastigheter 10-80 år

- Konstgräsplaner 8-20 år

Gator, vägar, parker m  10-33 år

Markreserv, övrig mark Obegränsad livslängd 

Diverse åtgärder i verksamhetsfastigheter 10-33 år

Fordon och maskiner 3-10 år

Inventarier i övrigt 3-10 år

Konst Obegränsad livslängd 

Bidrag till statlig infrastruktur 

Bidrag till statlig infrastruktur som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga enhetliga 
belopp under högst 25 år. Kommunen har hittills vid bidrag till statlig infrastruktur valt att 
upplösa/kostnadsföra bidragen i sin helhet direkt på resultaträkningen.   

Finansiella tillgångar  
Kommunens placeringsportfölj är i enlighet med RKR 20 klassificerade som omsättningstillgång, 
kortfristiga placeringar, eftersom de kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens 
förvaltning regleras i av Kommunstyrelsen antagna ”Regler för finansverksamheten” per den 30 
januari 2017. Samtliga placeringsmedel är kollektivt värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och marknadsvärde. 

Avsättningar  
Kommunens avsättningar, till de delar de inte är avsättningar för pensioner, är avsättningar för 
medfinansiering av statlig infrastruktur eller andra förpliktelser mot externa parter och är 
reglerade i avtal.  
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Pensioner 
Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen. Pen-
sionsrätt intjänad t o m 1997 upptas således som ansvarsförbindelse. Intjänad individuell del som 
ska utbetalas efterföljande år upptas som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i 
balansräkningen. Avsättningen till pensioner i balansräkningen avser bl a kompletterande ålders-
pension och visstidspension. I balansräkningen finns också avsättningar till pensioner för 
förtroendemän. Både pensionsutbetalningar och avsättningar till intjänade pensioner belastas med 
löneskatt på 24,26 %. 

Fram till och med 2017 har gjorts extra avsättningar till pensioner intjänade till och med 1997-12-
31, så kallad IPR, på sammanlagt 732 miljoner kronor. En extra avsättning har även gjorts under 
2018 med 100 miljoner kronor.  

Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt 
BFNAR 2012:1 (K3). 

Aktualiseringsgrad 
Det är den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på 
tidigare pensionsgrundande anställningar. 

Finansiella skulder 
All extern kreditanskaffning i koncernen samordnas vilket innebär att Borås Stad står för all 
kreditanskaffning till koncernens bolag, förutom för finansiering av aktier i dotterbolag där Borås 
Stadshus AB själva står för upplåningen med en kommunal borgen. All upplåning av Borås Stad 
vidareutlånas genom internbanken till bolagen. Se vidare förvaltningsberättelsens avsnitt 
Internbanken. 

Säkringsredovisning  
Säkringsredovisning i enlighet med RKR 21 tillämpas. Som säkringsinstrument används 
räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende 
betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna. 
Borås Stads internbank har t o m 2017-02-23 finansierat kommunkoncernen genom upplåning till 
rörlig ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen har t o m 2017-02-23 
beslutat om räntebindning och genomfört alla räntederivat med Borås Stad som motpart. Enligt 
beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret från 
bolagen. Beslutet innebär att de av bolaget ingångna räntebindningarna får löpa ut men att derivat 
ingångna efter 2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i Borås Stad.  
Säkringsförhållandets effektivitet bedöms per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga 
villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De 
kritiska villkoren utgörs av nominellt belopp, ränteomsättningsdag samt räntebas.  
Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de 
huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Borås Stad 
och kommunens bolag kvalificerar sig för säkringsredovisning per 2017-12-31. 

Periodisering 
Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner t o m 8/1 2019. Därefter har kostnader 
och intäkter av väsentlig betydelse hänförts till redovisningsåret.  
Intjänad men inte uttagen semester, ferielön och övertid har skuldförts (semesterlöneskuld). 
Ersättningar utbetalda till timanställda i januari 2019, men som avser december 2018, har 
skuldförts. 

Realisationsvinster 
Realisationsvinster vid försäljningar av mark och andra anläggningstillgångar bokförs bland 
verksamhetens intäkter.  
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Skatteintäkter 
I redovisningen periodiseras skatteintäkterna, dvs de redovisas under det år då den 
beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. Detta innebär att skatteintäkterna 
består av tre olika delar 
 de preliminära skatteintäkterna som löpande utbetalats till kommunen under inkomståret
 en prognos för avräkningslikviden för 2018
 justering av den slutliga skatteavräkningen för 2017 jämfört med den prognostiserade

avräkning som gjordes i 2016 års bokslut.

Leasing- och hyresavtal 
I RKR:s rekommendation 13:2 finns bestämmelser om hur redovisning ska ske beträffande 
leasing-/hyresavtal som löper på mer än 3 år. Avtal om leasing/hyra kan innebära stora 
ekonomiska åtaganden beroende på avtalets längd och de förhyrda tillgångarnas värde. Om 
kriterierna i rekommendationen 13:2 är uppfyllda ska värdet av leasade/hyrda tillgångar och 
framtida hyresavgifter tas upp i balansräkningen som tillgång respektive skuld.  
Borås Stad har ett stort antal hyresavtal. Vid en första bedömning kan konstateras att det finns 
svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter och då osäkerhetsfaktorerna är för stora redovisas 
samtliga leasing-/hyresavtal som operationella och kostnadsförs direkt. Nedanstående tabell visar 
totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen under 2018 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och 
återstående avtalslängd.  

Hyresobjekt med en total årshyra per objekt över 
500.000:- 

Hyresvärd  Kommunala Bolag Mnkr 
Verksamhet Antal Återstående avtalstid, total årshyra 2018 Total- 

  objekt 1-5 år 6-10 år 11-20 år
mer än 
20 år summa 

Gemensam verksamhet 2 2,0 4,2 6,2 
Fritid & Kulturverksamhet 2 2,1 2,1 
Förskola 4 2,5 0,7 1,8 5,0 
Grundskola 2 1,0 8,9 9,9 
Gymnasieskola 1 6,8 1,7 8,5 
Vård och omsorg 24 33,1 13,7 7,1 53,9 
Summa hyreskostnad 2018 35 40,7 34,3 10,6 85,6 

Hyresvärd Privata Bolag Mnkr 
Verksamhet Antal Återstående avtalstid, total årshyra 2018 Total- 

  objekt 1-5 år 6-10 år 11-20 år
mer än 
20 år summa 

Gemensam verksamhet 12 5,5 12,6 4,0 22,1 
Fritidsverksamhet 1 1,0 1,0 
Idrottsanläggningar */ 4 11,3 11,3 
Kulturverksamhet 2 1,7 0,4 7,8 9,9 
Förskola 11 8,2 1,2 3,0 12,4 
Grundskola 2 1,3 1,3 
Gymnasieskola 7 7,6 3,3 13,5 24,4 
Vård och omsorg 31 30,9 16,7 3,4 51,0 
Summa hyreskostnad 2018 70 56,3 34,2 31,7 11,3 133,5 

*/ Avser Borås Arena, Ryahallen, Sjuhäradshallen och Ålgårdsplanen som Borås Stad har option att 
förvärva   
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Hyresobjekt med en total årshyra per objekt 
under 500.000:- 

 Mnkr 
Antal  Total- 

 objekt summa 
149 32,9 

Lånekostnader (Ränta under byggtid) 
Vid större nybyggnation eller tillbyggnad av anläggningstillgång, som tar mer än 1 års tid i 
anspråk, belastas anskaffningsvärdet med ränta under byggtid. 

Exploateringsredovisning 
Exploateringsområden, till de delar som är ämnade att avyttras, redovisas bland 
omsättningstillgångarna. 

Avskrivning av kundfordringar 
Kundfordringar som är äldre än ett år, har skrivits av i bokslutet. Avskrivningarna bokförs på 
berörd verksamhet. Fordringarna kvarstår dock för bevakning hos kommunens externa 
inkassopartner. 

Ansvarsförbindelser 
Bland ansvarsförbindelserna ingår inte beloppsmässigt kommunens borgen för de kommunala 
företagens pensionsåtaganden. För att dessa inte vid varje tidpunkt fullt ut ska behöva avsätta 
medel för framtida pensionsutbetalningar har kommunen åtagit sig borgensansvar för dessa. 
Borgensåtagandet för dessa pensionsåtaganden är till beloppet obestämt. 
I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997. Borås Stad har genom 
en försäkringslösning försäkrat bort en viss del av dessa intjänade pensioner. 
Försäkringslösningen har då minskat beloppet under ansvarsförbindelserna. Förpliktelsen 
kvarstår dock om försäkringsbolagen inte skulle kunna infria försäkringen. 

Sammanställd redovisning 
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag respektive 
BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Bedömningen är att de bolag som tillämpar K2 utgör 
en liten och oväsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 görs inte i den sammanställda 
redovisningen. 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal 
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer där kommunen har ett betydande 
inflytande. Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 8.2 upprättar 
Borås Stad sammanställd redovisning som utgår från underkoncernernas bokslut. 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunala bolag eliminerats, varefter intjänat eget kapital har räknats in i koncernens eget 
kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är 
helägda inkluderas endast ägda andelar av räkenskaperna i koncernredovisningen. Väsentliga 
koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och skulder har eliminerats. 
Koncernföretagens bokslutsdispositioner faller bort och ingår i det redovisade resultatet efter 
avdrag för uppskjuten skatt. I den sammanställda balansräkningen fördelas koncernföretagens 
obeskattade reserver upp mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.  

Den sammanställda redovisningen avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat Borås Stad, de 
majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i kommunalförbundet Södra Älvsborgs 
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Räddningstjänstförbund och Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska 
åtagande uppgår till 50 % respektive 55 %. En uppställning av de majoritetsägda bolagen som 
ingår i koncernen återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt ”Koncernen”. En samlad 
förteckning över Borås Stads ägarintressen i bolag och ekonomiska föreningar återfinns i not 14. 

Kommunstyrelsen har inte medtagit stiftelserna Blå Stjärnans Djursjukhus och Proteko. Bakom 
Kommunstyrelsens bedömning ligger bl.a. vad som sägs i Kommunallagens regler om insyn i 
kommunala bolag m.m. Där stadgas bl.a. beträffande delägda företag att bedömningen ska utgå 
ifrån vad som "är rimligt med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständig-
heterna i övrigt". Oavsett ägarandel har Kommunstyrelsen vid avgränsning av koncernen utgått 
ifrån vad som utifrån ett styr- och ledningsperspektiv kan anses vara motiverat. Omslutningen i 
de ekonomiska föreningar och stiftelser som inte medtagits är också av ringa betydelse i 
förhållande till kommunens totala resultat- och balansräkning. I den sammanställda redo-
visningen ingår inte heller de olika donationsfonderna, som sedan 1996 förvaltas som särskilda 
stiftelser. 

De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som 
tillämpas av Borås Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider: 

Tillgångsslag Avskrivningstid 

Byggnader 5-100 år

Markanläggningar 10-25 år

Tekniska anläggningar 10-35 år

Fordon 5-12 år

Inventarier 3-10 år

Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Avgifter, ersättningar, hyror och arrenden 768 869 2 245 2 252 
Driftbidrag 843 798 877 747 
Återbetalning AFA-försäkring 0 0 0 0 
Investeringsbidrag (direktförda) 7 20 7 25 
Investeringsbidrag (periodiserade) 1 0 1 0 
Realisationsvinster försäljning 
anläggningstillgångar 32 253 32 295 
Försäljning av exploateringsfastigheter 65 143 65 143 
Försäljningsmedel, övrigt 46 49 51 50 
Övrigt 12 12 119 111 
Förändring av avsättningar 16 0 16 0 
Summa 1 790 2 144 3 413 3 623 
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Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Personalkostnader -4 997 -5 204 -5 548 -5 714
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner mm -1 684 -1 689 -1 850 -1 853
Tjänster -1 820 -1 973 -2 050 -2 078
Materiel -337 -394 -639 -715
Transfereringar, bidrag m m -323 -344 -230 -329
- därav bidrag till statlig infrastruktur -7 -13 -8 -14
- därav anläggningslån till föreningar -6 -1 -6 0
- därav kostnad för sålda
exploateringsfastigheter -42 -109 -42 -109
Summa -7 477 -7 915 -8 467 -8 836

Uppdragsföretag 
Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av 
kommunallagen 3:12 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där överlämnandet 
skett så att ett betydande inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling 
enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. I följande tabell 
nämnda kommunala entreprenader har bedrivits inom Borås Stad 2018. Friskolor definieras inte 
som kommunala entreprenader eftersom de tillkommer genom avtal med staten. 

Uppdragsföretag 2018 
Bruttokostnad Andel Bruttokostnad 

Verksamhetsområde Uppdragsföretag Uppdragsföretag totalt inkl uppdragsföretag 
tkr tkr 

Företagshälsovård 6 391     91,9% 6 956     
LOV Hemtjänst 53 513     14,2% 377 612     
Äldreboenden 86 470     13,2% 652 887     
Gruppbostäder LSS 57 185     24,3% 235 603     
LOV daglig verksamhet 15 718    25,0% 62 872     

Boende IFO Vuxen 6 199     66,1% 9 375     

Arbetsgivaravgifter, pensioner m m Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Arbetsgivaravgifter -1 022 -1 083 -1 138 -1 199

Pensionskostnad inkl löneskatt -564 -494 -603 -531
- årets intjänade pensioner -197 -213 -226 -236
- pensionsutbetalningar -127 -120 -129 -126
- avsatt till pensioner intjänat from 1998 -18 -60 -22 -67
- avsatt till pensioner intjänat tom 1997 -220 -100 -223 -100
- pensionsförsäkringar 0 0 -1 -1
- förvaltningskostnader -2 -1 -2 -1

Personalvård och personalutveckling -78 -82 -89 -93
Tillfälligt inhyrd personal -20 -30 -20 -30
Summa -1 684 -1 689 -1 850 -1 853
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Bidrag till statlig infrastruktur mnkr 
Tid för 

Totalbelopp upplösning 2017 2018 

Div direkta bidrag till statlig infrastruktur 1 år 0,0 0,0 
Indexuppräkning järnvägsutr Götalandsbanan 0,2 1 år 0,0 0,0 
GC-väg, Sandhult 0,8 1 år 0,0 1,0 
GC-väg, Borås - Rydboholm 24,0 1 år 0,0 0,0 
GC-väg Frufällan - Sjöbo 12,0 1 år 0,0 12,0 
Gångtunnel vid Fristads station 7,4 1 år 7,4 0,0 
Summa 7,4 13,0 

Not 3 Avskrivningar/Nedskrivningar Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Planenliga avskrivningar, immateriella tillgångar 0 0 -2 -2
Planenliga avskrivningar, materiella tillgångar -215 -227 -540 -569
Nedskrivningar, finansiella tillgångar (se not 16) 0 0 0 0
Ändrad redovisningsprincip 0 0 0 0
Nedskrivningar, materiella tillgångar -1 0 -451 -8
Summa -216 -227 -993 -579

Nedskrivningar Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ombyggnad Bodaskolan, våning 4 0 0 0 0 
Ombyggnad av Gånghesterskolan -1 0 -1 0 
Anläggningstillgångar inom 
fjärrvärmeverksamheten 0 0 -450 0 
AB Bostäder i Borås, nedskrivning byggnader 0 0 0 -8

Not 4 Verksamhetens nettokostnader 
(exkl avskrivningar) Kommun 
Nettokostnader per verksamhetsområde 2017 2018 
Gemensamma funktioner -177 -181
Politisk verksamhet -53 -59
Infrastruktur och skydd -127 -126
Gator vägar, parkering och parker -120 -144
Fritid  -211 -209
Kultur -147 -154
Affärsverksamhet 44 264
Pedagogisk verksamhet -2 460 -2 649
Vård och omsorg -2 285 -2 412
Särskilt riktade insatser -64 -89
Summa -5 600 -5 759

Finansiering -87 -12
Summa -5 687 -5 771

- förändring % 4,8 1,5 
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Not 5 Skatteintäkter Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Preliminära skatteintäkter 4 821 4 971 4 821 4 971 
Preliminär skatteavräkning -22 -6 -22 -6
Slutlig skatteavräkning 5 -16 6 -16
Summa kommunalskatt 4 804 4 949 4 804 4 949 
- förändring % 5,0 3,0 5,0 3,0 
Skattesats % 21,31 21,31 21,31 21,31 
Skatteunderlag 22 623 23 330 22 623 23 330 
- förändring % 4,9 3,1 4,9 3,1 

Not 6 Generella statsbidrag och 
utjämning Kommun Koncern 

2017 2018 2017 2018 
Inkomstutjämningsbidrag 1 003 1 009 1 003 1 009 
Kostnadsutjämningsbidrag 0 0 0 0 
Strukturbidrag 0 0 0 0 
Införandebidrag 0 0 0 0 
Kostnadsutjämningsavgift -32 -23 -32 -23
Regleringsbidrag 0 0 0 0
Regleringsavgift -1 17 -1 17
Bidrag för LSS-utjämning 13 -7 13 -7
Fastighetsavgift 182 192 182 192 
Tillfälligt statsbidrag långtidsarbetslösa 0 6 0 6
Tillfällligt statsbidrag flyktingmottagning 68 67 68 67 
Byggbonus från Boverket 19 15 19 15 
Summa 1 252 1 276 1 252 1 276 
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Not 7 Finansiella intäkter Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ränta på långfristig utlåning 67 67 0 0 
Ränta på likvida placeringar 3 7 3 7 
Ränta från Internbanken (kortfristig fordran) 0 21 0 0 
Räntederivat 47 47 0 0 
Ränta under byggtid 0 1 0 1 
Utdelning från dotterbolag 15 54 0 0 
Övrigt 9 6 11 9 
Summa 141 203 14 17 

Not 8 Finansiella kostnader Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ränta på externa långfristiga lån -38 -51 0 -8
Räntederivat -49 -53 -49 -53
Ränta på 
pensionsavgifter/pensionsavsättningar -4 -3 -4 -3
Övriga finansiella kostnader -5 -5 -6 -6
Summa -96 -112 -59 -70

Not 9 Skattekostnader Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Årets skattekostnad 0 0 -18 -14
Uppskjuten skattekostnad 0 63 -15
Summa 0 0 45 -29

Not 10 Anläggningstillgångar Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ingående balans 9 760 11 148 11 815 13 235 

Årlig förändring 1 388 1 934 1 420 2 326 

- immateriella tillgångar 2 1 0 1 
- materiella tillgångar 275 585 1 350 2 338 
- finansiella tillgångar 1 112 1 348 70 -13
Utgående balans 11 148 13 082 13 235 15 561 

Not 11 Immateriella tillgångar Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ingående balans 0 2 5 5 

Årlig förändring 2 1 0 1 

- nya investeringar 0 1 2 3 
- investeringsbidrag 0 0 0 0 
- nedskrivningar 0 0 0 0 
- avskrivningar 0 0 -2 -2
Utgående balans 2 3 5 6 
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Ackumulerade värden för immateriella anläggningstillgångar 

Kommun Koncern 

2017 2018 2017 2018 

Ackumulerade anskaffningsvärden 2 3 20 22 
Ackumulerade avskrivningar 0 0 -15 -16

Utgående balans 2 3 5 6 

Not 12 Mark, byggnader och tekniska  
anläggningar Kommun Koncern 

2017 2018 2017 2018 
Ingående balans 3 720 3 990 9 144 10 326 

Årlig förändring 270 548 1 182 678 
- nya investeringar inkl pågående
nyanläggning 426 721 1 913 1 064 
- försäljningar (bokfört värde) -2 -8 -6 -84
- uppskrivningar 0 0 0 0
- nedskrivningar -1 0 -452 0 
- avskrivningar -153 -165 -273 -302
- överfört till exploateringsområden (oms.tillg) 0 0 0 0 
Summa Mark, byggnader och tekn anl 3 990 4 538 10 326 11 004 

Utgående balans 3 990 4 538 10 326 11 004 

- markreserv 352 383 443 383 
- markvärde , gatu-, gc- och parkmark 76 76 76 76 
- verksamhetsfastigheter 2 699 3 736 2 822 3 239 
- fastigheter för affärsverksamhet 0 0 4 216 4 633 
- publika fastigheter 594 0 594 617 
- fastigheter för annan verksamhet 34 27 34 27 
- pågående nyanläggning 235 316 2 141 2 029 
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Ackumulerade värden för mark, byggnader 

och anläggningar Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ackumulerade anskaffningar 6 322 7 035 14 650 15 442 
Ackumulerade avskrivningar -2 332 -2 497 -4 324 -4 438
Utgående balans 3 990 4 538 10 326 11 004 

De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter har ett bedömt sammanlagt marknadsvärde på 
7 451 mnkr medan det totala bokförda värdet uppgår till 4 141 mnkr. 

Not 13 Maskiner och inventarier Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ingående balans 279 284 2 502 2 670 

Årlig förändring 5 37 168 1 660 

- nya investeringar 67 99 506 1 935 
- investeringsbidrag 0 0 0 0 
- försäljningar 0 0 -67 0 
- nedskrivningar 0 0 0 0 
- avskrivningar -62 -62 -271 -275
Utgående balans 284 321 2 670 4 330 

. 
Ackumulerade värden för maskiner och 

inventarier Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ackumulerade anskaffningar  660 759 5 385 7 136 
Ackumulerade avskrivningar   -376 -438 -2 607 -2 698
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 -108 -108
Utgående balans 284 321 2 670 4 330 

Not 14 Värdepapper m m Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ingående balans 114 564 109 114 

Årlig förändring 450 0 5 -6
Utgående balans 564 564 114 108 

- aktier 476 476 26 20 
- andelar i ekonomiska föreningar 86 86 86 86 
- bostadsrätter 2 2 2 2 
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Kommunens engagemang i aktiebolag  Aktier 
och ekonomiska föreningar andelar, m m 

Bokfört värde, tkr Ägarandel % 
Aktiebolag 

Borås Stadshus AB 460 000 100,0 
AB Bostäder i Borås 10 995 99,9 
Fristadbostäder AB 400 100,0 
AB Sandhultsbostäder 1 500 100,0 
AB Toarpshus  1 596 99,9 
Viskaforshem AB 2 000 100,0 

Kommentus-Gruppen AB 4 
Inera AB 43 0,2 

Ekonomiska föreningar 

Kommuninvest Ekonomisk Förening 86 078 1,5 
Andelar i övriga föreningar 121 

Not 15 Långfristig utlåning Kommun Koncern mnkr 
2017 2018 2017 2018 

Ingående balans 5 647 6 308 54 20 

Årlig förändring 661 1 348 -34 -1

- nya lån 4 482 1 824 0 0
- amorteringar -3 821 -476 -34 -1
- nedskrivningar, ordinarie 0 0 0 0
- nedskrivning, ändrad redovisningsprincip 0 0 0 0
Utgående balans 6 308 7 656 20 19 

- lån till kommunens företag 6 289 7 637 0 0 
- övrig utlåning 19 19 20 19 

Not 16 Omsättningstillgångar Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ingående balans 2 034 1 841 2 375 1 968 

Årlig förändring -193 269 -407 101 

- förråd, lager och exploateringsområden -28 -64 -33 -47
- kortfristiga fordringar 473 293 60 649

- varav Internbank 248 178 0 0 
- kortfristiga placeringar 0 -50 203 -602
- kassa och bank -638 90 -637 101
Utgående balans 1 841 2 110 1 968 2 069 

84



18 

Not 17 Förråd mm Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Servicekontorets förråd 5 4 5 5 
Exploateringsområden 228 165 228 165 
Bränslelager 0 0 15 34 
Övrigt 0 0 16 13 
Summa 233 169 264 217 

Not 18 Kortfristiga fordringar Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Kortfristig utlåning 249 427 0 0 
- koncernkontot 0 0 0 0 
- kortfristig del av långfristig fordran 249 427 0 0 
Skatte- och bidragsavräkning 80 96 80 96 
Statsbidragsfordringar 62 40 62 40 
Kundfordringar 150 248 327 427 
Mervärdeskattefordran 103 108 122 116 
Interimsfordringar 135 140 147 194 
Kortfristiga placeringar 602 552 602 552 
Övrigt 21 34 157 119 
Summa 1 402 1 645 1 497 1 544 

Not 19 Kassa och bank Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Kommunens likvida medel  206 296 206 296 
Företagens likvida medel 0 0 1 12 
Summa 206 296 207 308 

Koncernkontot mnkr 
2017 2018 

Företagens inlåning 236 157 
Företagens lån -3 000 -4 358
Borås Stads kassa 357 225
Extern upplåning 2 507 4 153
Saldo koncernkonto 100 177 
Övriga likvida medel 106 119 
Summa Kassa och bank 206 296 
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Not 20 Eget kapital Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ingående eget kapital 4 448 4 646 5 641 5 650 

Årlig förändring 198 318 9 349 

- rättelse från tidigare år 0 0 0 -2
- årets resultat 198 318 9 351 
Utgående eget kapital 4 646 4 964 5 650 5 999 

Not 20 Eget kapital  RUR Kommun 
2017 2018 

Utgående eget kapital 4 646 4 964 
Resultatutjämningsreserv 2010-
2012 156 156 
Resultatutjämningsreserv 2013 45 45 
Resultatutjämningsreserv 2014 49 49 
Total Resultatutjämningsreserv 250 250 
Övrigt eget kapital 4 396 4 714 

Not 21 Avsättningar för pensioner Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Särskild avtalspension, inkl löneskatt,  
intjänat fr o m 1998 302 365 340 406 
Särskild avtalspension, förtroendevalda 
inkl löneskatt 2 2 2 2 
Visstidspensioner inkl löneskatt 3 1 13 10 
Framtida pensioner intjänade t o m 1997 241 157 241 157 
Summa 548 525 596 575 

Pensionsmedlens användning 
- finansiella placeringar 0 0 30 39 
- återlåning 548 525 566 536 

Aktualiseringsgrad % 
2017 2018 

Särskild avtalspension intjänad fr o m 1998 92,2 92,2 

Antal visstidsförordnanden 
2017 2018 

Antal visstidsförordnanden 1 1 
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Avsättning framtida pensioner intjänade t o m 
1997 Kommun Koncern 

2017 2018 2017 2018 
Ingående avsättning 400 241 408 249 

Årlig förändring -159 -85 -159 -85

- ny avsättning 220 100 220 100
- disposition av avsättning -379 -185 -379 -185

därav försäkringslösning -304 -149 -304 -149
därav löneskatt -74 -36 -74 -36

Utgående avsättning 241 156 249 164 

Not 22 Andra avsättningar Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ingående balans 56 56 258 297 

Förändring under året 0 10 39 5 

- nya avsättningar 7 34 46 35 
- disposition av avsättning -7 -24 -7 -30
- återföring till Resultaträkning 0 0 0 0
Utgående balans 56 66 297 302 

- MarketPlace Borås Ek förening 2 0 2 0 
- Högskolan, professurer (från stabiliseringsfond
2012) 14 11 14 11 
- GC-väg, Frufällan medfinansiering 3 3 3 3 
- GC-väg, Sandhult medfinansiering 4 0 4 0 
- GC-vägar, Borås - Rydboholm medfinansiering 23 10 23 10 
- GC-väg, Frufällan - Sjöbo 0 12 0 12 
- Götalandsbanan, samarbetsavtal 3 3 3 3 

- bidrag till statlig infrastruktur E20 0 0 8 8 
- återställning av Sobackens deponi 0 0 7 4 
- investeringsfond Borås Energi & Miljö 0 0 226 223 
- Gångtunnel vid Fristads station 7 7 7 7 
- Sommarlovskort kollektivtrafik projekt 4 år 0 20 0 20 

Andra avsättningar , upplysningar 
Borås Stad Belopp Återstående avtalstid/ Planerad byggstart 

2018 utbetalningstid Färdigställande 
- Högskolan, professurer 11,2 5 år 

- Götalandsbanan, samarbetsavtal 3,5 
Avtalstid 2017 tom 

2020 
- GC-väg, Frufällan medfinansiering 3,0 Regleras 2019 
- GC-väg, Frufällan - Sjöbo 12,0 Klart 2019 
- GC-väg, Borås - Rydboholm
medfinansiering 9,3 Klart 2019 

- Gångtunnel vid Fristads station 7,4 
Projektering påbörjas 

2018 
- Sommarlovskort kollektivtrafik 4 år 20,0 4 år 

66,4 
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Not 23 Långfristiga skulder Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Ingående skulder 3 424 4 781 3 696 4 877 

Årlig förändring 1 357 704 1 181 929 
Utgående skulder 4 781 5 485 4 877 5 806 

- förmedlade lån till kommunens företag 1 750 2 250 1 750 2 360 
- inlåning till internbanken 3 000 3 200 3 000 3 200 
- externa lån i bolagen 0 0 1 101 
- kommunens egen låneskuld 0 0 0 0 
- skuldförda investeringsbidrag 31 35 31 35 
- förutbetalda anslutningsavgifter 0 0 95 110 

Not 24 Kortfristiga skulder Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Kortfristig upplåning 1 505 2 557 1 495 2 714 
- från företagen i koncernkontot 205 157 195 157 
- upplånat till koncernkontot 1 300 2 400 1 300 2 557 
- kortfristig del av långfristig skuld 0 0 0 0 
Avtalspensioner 158 153 163 156 
Löneskatt på pensioner 112 148 115 150 
Leverantörsskulder 321 376 582 739 
Preliminärskatter m m 69 73 83 74 
Semesterlöneskuld m m 275 291 293 315 
Skatteavräkning 39 45 39 46 
Interimsskulder 322 341 443 454 
Övrigt 157 168 358 81 
Summa 2 958 4 152 3 571 4 729 

Not 25 Pensionsförpliktelser Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 1 334 1 262 1 334 1 262 
Visstidspensioner 6 8 6 8 
Löneskatt på pensionsförpliktelser 325 308 325 308 
Summa 1 665 1 578 1 665 1 578 

Aktualiseringsgrad Kommunen  % 
2017 2018 

Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 92,2 92,2 
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Not 26 Övriga ansvarsförbindelser Kommun Koncern 
2017 2018 2017 2018 

Kommunens företag 239 239 0 0 
Bostadsföretag, ej kommunala  81 82 81 82 
Övriga företag och föreningar 136 148 135 135 
Egnahem och småhus med bostadsrätt 0 0 0 0 
Summa 456 469 216 217 

Borås Stad har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 
kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Borås Stads ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Borås 
Stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 243 767 555 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 3 224 791 397 kronor.  
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Nämndernas resultat och verksamhet 
Nämndernas egna årsredovisningar redovisas som särskilda bilagor. Dessa är upprättade av 
nämnderna själva. Utgångspunkten är att respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig 
inför Kommunfullmäktige. Kommunen har 18 st nämnder inklusive Revisorskollegiet som är 
rapporteringsskyldiga till Kommunfullmäktige. 

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar 
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna 
täcks när det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget mots-
varar normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd. 

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens in-
ternhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen 
som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär 
bl a att ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga verksamhets-
kostnader. En effektivare kapitalanvändning, d v s att mindre kapital binds i verksamheten, ger å 
andra sidan utrymme för ökad verksamhet. 

Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte begränsat till budgetåret. De årliga re-
sultaten balanseras över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om 
resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En förut-
sättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts.  

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kom-
munbidrag i den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i 
normalfallet 0, d v s budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostna-
derna. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten 
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delvis finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från 
tidigare år. 

För att dels parera oförutsedda kostnader och dels göra kostnadsmassan mer flexibel till föränd-
ringar av intäkterna finns ett relativt omfattande buffertsystem som innebär att 1% av kom-
munbidraget skall avsättas till oförutsedda kostnader. Kravet på buffert kan slopas om ackumule-
rat överskott finns och Kommunstyrelsen godkänt åtgärden. 

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet 
gäller då för respektive ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan 
inte kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde. 

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 
verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 
inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske 
över en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under 
det följande året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i 
samband med antagande av årsbudgeten 

Nämnderna skall månatligen i enlighet med ”Regler och principer för ekonomistyrning” lämna en 
budgetuppföljning till Kommunstyrelsen med en prognos över det ekonomiska utfallet för helå-
ret. Om prognosen indikerar ett överskridande skall nämnden omedelbart besluta om korrige-
rande åtgärder. 

Förvaltningarna skall dessutom senast 10 dagar in på ny månad lämna en kortfattad och 
koncentrerad månadsuppföljning till Kommunstyrelsen. Syftet med denna rapport är att 
snabbt ge en överblick över det ekonomiska läget. Kompletterad med ett antal verksamhetsmått 
som beskriver de delar av verksamheten som innehåller störst ekonomisk risk förstärker uppfölj-
ningen Kommunstyrelsens kontroll över utvecklingen. 

Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning är också beaktad genom att ett särskilt avsnitt 
i budgeten och årsredovisningen ägnas åt centralt beslutade verksamhetsmål. Systemet har också 
introducerats i delårsrapporterna och ett IT-stöd förenklar och förtydligar målstyrningsarbetet.  
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Kommunledning och gemensam service 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 
tkr 

2016 2017 2018 

Intäkter 56 57 72 

Kostnader -12 366 -12 263 -12 378

Nettokostnader -12 310 -12 206 -12 306

Kommunbidrag 12 000 12 850 13 650

Resultat -310 644 1 344 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på +1 344 tkr. Resultatavvikelsen kan främst härröras till 
färre sammanträdestimmar, lägre kostnader för representation och framtagande av  
sammanträdeshandlingar än budgeterat.  
Antalet sammanträdestimmar uppgick 2018 till 53,5.  

Kostnaderna för partistöd uppgick till 4 891 tkr och för förtroendemannautbildning redovisas 
kostnader på 641 tkr. 

Kommunfullmäktige har tidigare år redovisat såväl negativa som positiva resultat.  
Kommunstyrelsen har gjort den bedömningen att Kommunfullmäktige saknar möjlighet att  
hantera sina resultatavvikelser. Årliga över- eller underskott regleras därför i årsredovisningarna till 
ett utgående ackumulerat nollresultat. 
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Revisorskollegiet 

Revisorskollegiet tkr 

2016 2017 2018 

Intäkter 426 426 549 

Kostnader -5 533 -5 705 -5 412

Nettokostnader -5 107 -5 279 -4 863

Kommunbidrag 4 450 4 450 5 750

Resultat -657 -829 887 

Ackumulerat resultat 975 146 1 033 

Nettoinvesteringar - - - 

Revisorskollegiet redovisar ett resultat på +887 tkr jämfört med kommunbidraget. Intäkterna är 
något högre än budgeterat tack vare granskning av SÄRF och Sjuhärads kommunalförbund. Per-
sonalkostnaderna är lägre än budgeterat främst beroende på vakanta tjänster under året. Detta har 
medfört att kostnaderna för externa revisionskonsulter som genomfört granskningar ökat istället. 

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat i sin helhet läggs till det ackumulerade resultatet. Vid 
2017 års utgång hade revisorskollegiet ett ackumulerat resultat på +146 tkr. Detta ökar då till  
+1 033 tkr.
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Kommunstyrelsen 

Resurstilldelningen till Kommunstyrelsen är fördelad på två kommunbidrag. Det första avser 
Kommunstyrelsens egen verksamhet Stadsledningskansliet och det andra avser  
kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens 
verksamhet, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här. 

Stadsledningskansliet tkr 

2016 2017 2018 

Intäkter 61 411 91 006 92 274 

Kostnader -164 687 -216 723 -214 365

Nettokostnader -103 276 -125 717 -122 091

Kommunbidrag 91 261 137 330 119 563

Resultat -12 015 11 613 -2 528

Ackumulerat resultat 3 377 15 881 5 000

Nettoinvesteringar -21 580 -4 940 -100 039

Försäljning av mark och fastigheter 22 631 34 088 260 995

Stadsledningskansliets kommunbidrag uppgick till 119 563 tkr och verksamheten redovisar ett 
resultat om -2 528 tkr. I detta resultat ingår kostnader om 5 405 tkr som ska finansieras med 
öronmärkta medel och därmed justeras i bokslutet (se nedan). Detta medför ett slutligt resultat om 
2 877 tkr. Överskottet kan främst förklaras av svårigheter att tillsätta specifika tjänster,  
Bemanningspoolen effektiviserade sina beställningar under året samt att Stadsarkivet driftsatte 
E-arkivet senare än planerat.

Under året har Stadsledningskansliet erhållit ökat kommunbidrag med 2 563 tkr, vilka kan 
härledas till medel för Strategisk IT-utveckling samt Lokal utveckling. 

Det redovisade ackumulerade resultatet 2017 innehöll medel för Byggbonus som numera är utlyft 
till öronmärkta medel vilket förklarar skillnaden på denna post.  

Kommunstyrelsen föreslår att årets överskott på 2 877 tkr skjuts till tidigare ackumulerat resultat. 
Det ackumulerade resultatet blir därför 6 112 tkr från föregående år, adderat med 2018 års över-
skott om 2 877 tkr, totalt 8 989 tkr. Enligt tidigare praxis maximeras ack.res. till 5 000 tkr. 

Projekt Utfall tkr 2018 
Organisationshälsa    128 
Byggbonus 2 752 
E-handelsstaden    340 
Market Place Borås 1 982 
Sociala investeringar    203 
Summa 5 405 
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Kommungemensam verksamhet tkr 

2016 2017 2018 

Intäkter 7 4 4 

Kostnader -107 656 -112 199 -116 072

Nettokostnader -107 649 -112 195 -116 068

Kommunbidrag 106 050 111 050 114 000

Resultat efter kommunbidrag -1 599 -1 145 -2 068

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Utfallet för den kommungemensamma verksamheten 2018 blev -2 068 tkr. Budgetavvikelsen 
förklaras till stora delar av högre kostnader till Västtrafik för seniorkort och flextrafik än budge-
terat, under året tillkommen kostnad för dataskyddsombud, högre hyreskostnad för Proteko än 
budgeterat samt högre kostnad för brandskyddsutbildning.  

Kommunstyrelsen föreslår liksom tidigare år att resultatet för den kommungemensamma  
verksamheten regleras i bokslutet, dvs. avskrivs. Kommunstyrelsen är medveten om att resultat 
som automatiskt avskrivs kan leda till en ineffektivitet. En översyn av verksamheterna inom den 
gemensamma ramen pågår därför kontinuerligt.  
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Valnämnden 

Valnämnden tkr 

2016 2017 2018 

Intäkter 1 1 2 370 

Kostnader -869 -1 193 -6 365

Nettokostnader -868 -1 192 -3 995

Kommunbidrag 1 000 950 4 150

Resultat 132 -242 155 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Under 2018 genomfördes de allmänna valen till riksdag, kommun och  
landstingsfullmäktige. 
Valnämnden redovisar 2018 ett resultat på 155 tkr. Det positiva resultatet kommer av att beräknad 
kostnad för ny valstuga belastade budget 2017 och att Valnämnden fick högre statsbidrag för 
förtidsröstning samt ökat valdeltagande än budgeterat. 

Kommunstyrelsen föreslår liksom tidigare år att resultatet, med hänsyn till att verksamheten 
varierar kraftigt mellan olika år, regleras till noll i bokslutet. 
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Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden tkr 

2016 2017 2018 

Intäkter 881 237 735 276 762 303 

Kostnader -928 566 -778 378 -812 541

Nettokostnader -47 329 -43 102 -50 238

Kommunbidrag 27 600 29 950 31 450

Resultat -19 729 -13 152 -18 788

Ackumulerat resultat -36 233 -30 563 -41 315

Majoriteten av nämndens verksamhet finansieras av internhyror från förvaltningarna. Byggavdel-
ningen finansieras via debitering på enskilda investeringsobjekt. Resterande verksamheter har 
traditionell ramtilldelning som för 2018 uppgick till 31 450 tkr. 

Nämndens negativa budgetavvikelse förklaras främst av -19 030 tkr avseende ökade övriga kost-
nader och hyreskostnader inom internhyressystemet. När det gäller de ägda objekten finns ett 
underskott motsvarande -3 000 tkr som till stor del är relaterat till Orangeriet. Det är inom de 
inhyrda objekten som det största underskottet finns och det beror dels på att hyresgästanpassningar 
är genomförda och helt har belastat årets resultat, dels har hyreskostnaderna och konsumtionsav-
gifter ökat med mer än 1,7% som är hyresintäkternas ökning enligt budget. 2018 var andra året med 
det nya internhyressystemet och det har identifierats behov av att analysera internhyressystemet 
bland annat utifrån att det är för låga ingångsvärden på schablonpriser. Ytterligare orsaker till 
underskottet är effekten av ”hyrestak” inom äldreomsorgsfastigheter och sociala boenden samt 
vakanser inom sociala boenden. 

Kommunstyrelsen föreslår att underskott relaterat till ”hyrestak” (4 052 tkr), vakanser inom de 
sociala boendena (2 926 tkr) samt pågående arbeten ej uthyrningsbara lokaler (1 058 tkr) räknas 
bort vid resultatöverföringen till 2019. Det resultat som överförs till 2019 är därmed -10 752 tkr 
vilket innebär att nämnden har ett ackumulerat resultat på -41 315 tkr.  
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Servicenämnden 

Servicenämnden tkr 

2016 2017 2018 

Intäkter 476 139 510 872 617 342 

Kostnader -468 491 -505 522 -611 372

Nettokostnader 7 648 5 350 5 970 

Kommunbidrag -5 000 -5 000 -7 000

Resultat 2 648 350 -1 030

Ackumulerat resultat 35 668 36 018 34 988

Nettoinvesteringar -12 782 -21 475 -22 418

Servicenämnden utgör kommunens interna basresurs för den kommunaltekniska utförarverk-
samheten och administrativ service. Servicekontoret utför tjänster åt andra förvaltningar och 
kommunala företag. Servicenämndens kostnader ska till sin helhet finansieras med intäkter.  

Årets intäkter översteg kostnaderna med 5 970 tkr vilket innebär ett positivt resultat. Resultatet 
förklaras först och främst av en ökad produktionsvolym, men det är också ett resultat av att Ser-
vicekontoret fortsatt arbeta med att utveckla kostnadseffektiva tjänster. Servicenämnden fick ett 
resultatkrav på 7 000 tkr från Kommunfullmäktige i Budget 2018 vilket innebär att -1 030 tkr 
regleras mot till det ackumulerade resultatet.  

Kommunstyrelsen menar att Servicenämnden är en viktig aktör när utrymmet för att öka kom-
munbidragen till de tekniska verksamheterna kommer att vara begränsat framöver. En effektiv 
utförare bör vara en garant för att få ut mesta möjliga av tillgängliga medel. Vid 2018 års ingång 
hade Servicenämnden ett ackumulerat resultat på +36 018 tkr. Detta minskar med årets resultat 
efter resultatkravet till +34 988 tkr.  
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Facknämnderna 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Föreningsbidrag 
tkr 

2016 2017 2018 
Intäkter 52 44 209 
Kostnader -39 611 -41 586 -42 192
Nettokostnader -39 559 -41 542 -41 983
Kommunbidrag 39 550 40 200 41 000
Resultat -9 -1 342 -983
Ackumulerat resultat 0 0 0 
Nettoinvesteringar - - - 

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för föreningsbidragen ett ekonomiskt resultat på -983 tkr. 
Det tilldelade Kommunbidraget har således inte fullt ut räckt till den verksamhet som bedrivits. 

Föreningsbidragen står för den största budgetavvikelsen, -818 tkr. Ny- om-, och tillbyggnad s.k. 
Anläggningsbidrag till föreningsanläggningar har under året legat på en relativt hög nivå beroende 
på att föreningarna har två år på sig att slutföra sina arbeten och många av de beviljade bidragen 
från 2017 har genomförts först under 2018. Bidragen till invandrarföreningar redovisar ett un-
derskott  -461 tkr och beror främst på att kostnader för lokaler har ökat samt att ytterligare ett par 
föreningar har nått upp till gränsen för verksamhetsbidrag 

Då kostnaderna inom föreningsbidragsramen till största delen styrs av Kommunfullmäktiges bi-
dragsregler har Fritids- och folkhälsonämnden att noga följa utvecklingen och vid behov initiera 
förändringar så att kommunbidraget över tiden är anpassat till de regler som Kommunfullmäktige 
beslutat om. 

99



Fritid- och folkhälsa 
tkr 

2016 2017 2018 
Intäkter 46 833 53 993 57 061 
Kostnader -204 325 -257 554 -261 427
Nettokostnader -157 492 -203 561 -204 366
Kommunbidrag 153 670 196 000 194 650
Resultat -3 822 -7 561 -9 716
Ackumulerat resultat 2 299 1 864 343
Nettoinvesteringar -12 350 -13 183 -31 834

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för verksamheterna som samlas inom ramen Fritid- och 
folkhälsa ett negativt resultat på -9 716 tkr jämfört med kommunbidraget. Det negativa resultatet 
beror främst på stängningen av Stadsparksbadet under renoveringen vilket främst orsakat lägre 
intäkter. Sammantaget redovisar badverksamheten ett underskott på -5,2 mnkr. Inom resultatet har 
nämnden haft kostnader på 2 170 tkr för 2 projekt inom ramen för Sociala investeringar som 
finansieras genom kommunens Sociala investeringsfond. Badanläggningarna hade totalt 430 902 
(416 017) besökare under året vilket är ca 100 000 färre besökare jämfört med normal full drift för 
alla badanläggningar. 

Totalt antal utnyttjade timmar på Borås Arena och Borås Arena 2 har under året varit 3 103 (2 294). 
Anslutna föreningar/organisationer inom ”Överenskommelsen” har under året uppgått till 95 st 
mot budgeterade 85. Antal upprättade avtal/IOP har varit 6 st. 

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -9 716 tkr överförs -1 521 till nästa år. Då har 
kostnader för de sociala investeringsprojekten på 2 170 tkr, lägre intäkter till följd av renoveringen 
av Stadsparksbadet med 5 165 tkr samt IT-licenser med 212 tkr avskrivits. Tidigarelagda kostnader 
för Junior EM i friidrott 2019 med 648 tkr undantas också. Budgeten för arrangemanget kommer 
att justeras ned med motsvarande belopp för 2019. Vid 2018 års utgång har då Fritids- och folk-
hälsoramen ett ackumulerat överskott på +343 tkr. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden tkr 
2016 2017 2018 

Intäkter 38 831 39 743 45 291 
Kostnader -60 429 -60 619 -66 079
Nettokostnader -21 598 -20 876 -20 788
Kommunbidrag 23 900 22 850 23 400
Resultat 2 302 1 974 2 612 
Ackumulerat resultat 18 698 20 672 23 284 
Nettoinvesteringar - - - 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på +2 612 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse på 3 316 tkr jämfört med budget vilket 
främst beror på högre intäkter inom bygglovsverksamheten som bl.a. hänger samman med 
markförsäljningar och etableringar på Viareds industriområde. 

Nämnden har de senaste åren uppvisat en god ekonomi som bland annat beror på den starka 
byggkonjunkturen och det faktum att Borås Stad är en tillväxtkommun. Samhällsbyggnadsnämn-
dens intäktsfinansieringsgrad har under året varit 68,5 % (65,6 %). Det totala antalet bygglovsä-
renden inkl. förhandsbesked har varit 834 (1 061) st. tack vare en fortsatt hög efterfrågan på bo-
städer och verksamhetslokaler om än på en något lägre nivå än förra året. Antalet genomförda 
lantmäteriförrättningar har under året ökat till 165 (138) st. Trots det ökade ärendebalansen något 
till 102 (88) ärenden. 

Vid 2018 års ingång hade Samhällsbyggnadsnämnden ett ackumulerat överskott på +20 672 tkr. 
Detta förbättras med årets resultat på +2 612 tkr till +23 284 tkr. 
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Tekniska nämnden 
Verksamheten har under året varit indelad i två områden, väghållning, skog, parker m m samt 
persontransporter. 

Väghållning, skog, parker 

tkr 
2016 2017 2018 

Intäkter 91 254 107 142 130 080 
Kostnader -239 919 -234 781 -277 304
Nettokostnader -148 665 -127 639 -147 224
Kommunbidrag 148 965 136 600 142 654
Resultat 300 8 961 -4 570
Ackumulerat resultat 17 217 26 178 21 608
Nettoinvesteringar -45 333 -64 771 -59 415

För Väghållning, skog, parker m m redovisas ett negativt  resultat på -4,6 mnkr jämfört med 
kommunbidraget. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick under året till 33,0 mnkr att 
jämföras med 25,3 mnkr under 2017. Budgetmässigt gav det ett underskott på -7,2 mnkr. Den 
senaste 5 års- perioden har kostnaderna för vinterväghållningen varierat stort mellan åren. Ge-
nomsnittligt har nivån uppgått till 27,5 mnkr vilket då är något mer än budgeterade 25,0 mnkr. Tack 
vare positiva budgetavvikelser inom  parkeringsverkssamheten på +1,9 mnkr har nämndens totala 
underskott kunnat begränsas. Övriga verksamheter som bidragit till att hålla nere det negativa 
resultatet är skogs- och parkverksamheterna. Arbetsmarknadsinsatser har lämnat ett budgetöver-
skott på 1,0 mnkr. Antal anvisade personer har under året varit 57 st mot planerade 65. 

Kommunstyrelsen konstaterar att beläggningsunderhållet under året uppgått till hela 211 244 
(139 601) m2. Beläggningsprogrammet har kunnat genomföras trots den stora volymen fiber-
dragningar. Den höga nivån på beläggningarna totalt sett beror på genomförda återställningar av 
fiberschakter med ca 110 000 m2. En relativt hög nivå kan bedömas även under 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -4 570 tkr till sin helhet minskar det ackumulerade 
resultatet. Vid 2018 års ingång hade Väghållning, skog, parker mm ett ackumulerat överskott på 
+26 178 tkr. Detta reduceras då till +21 608 tkr.
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Persontransporter tkr 
2016 2017 2018 

Intäkter 10 266 12 188 14 081 
Kostnader -75 573 -80 258 -86 070
Nettokostnader -65 307 -68 070 -71 989
Kommunbidrag 61 650 64 200 66 650
Resultat -3 657 -3 870 -5 439
Ackumulerat resultat - - - 

För 2018 har verksamheten tilldelats en budget på 66,6 mnkr. Utfallet blev 72,0 mnkr vilket främst 
beror på att budgeten för 2018 var för låg redan i ingångsskedet med hänsyn tagit till utfallet 2017. 
Budgeten förstärktes 2018 med 1,0 mnkr utöver normal ramuppräkning men detta var inte till-
räckligt. Nettokostnaderna under året har ökat med 3,9 mnkr motsvarande 5,8 (4,2) %. Ökningen 
beror till stor del på avtalad indexuppräkning gentemot utförande transportföretag men även fler 
elever som behöver särskoleskjuts bidrar samt ökningen av antal färdtjänstresor. 

Antalet färdtjänstresor har under året ökat från 318 249 st till 335 094 st. En förändring med 5,3 
(-0,1) %. Sedan 2006 har antalet färdtjänstresor ökat med ca 40%. Antalet färdtjänsttillstånd har 
under året uppgått till 4 606 (4 500) st.  

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -5 439 tkr till sin helhet avskrivs då verksamheten 
inom givet trafikavtal och regelverk inte kan påverka kostnaderna i någon större omfattning. 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden 
tkr 

2016 2017 2018 
Intäkter 12 916 15 919 17 939 
Kostnader -34 851 -39 394 -43 216
Nettokostnader -21 935 -23 475 -25 276
Kommunbidrag 22 250 22 950 22 800
Resultat 315 -525 -2 476
Ackumulerat resultat -823 -1 348 -594
Nettoinvesteringar - - - 

Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett negativt resultat på -2 476 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Resultatet förklaras av godkänt ianspråkstagande av ackumulerat resultat, beslu-
tade projekt inom ”Byggbonusen” som öronmärkts centralt i kommunen och effekter av ändrad 
alkoholtaxa. Under året har det fortsatt varit hög personalomsättning som medfört lägre intäkter 
och ökade kostnader för personalutveckling. 

Under 2007 inrättades en naturvårdsfond under nämndens ansvar. Kommunfullmäktige ger ett 
årligt anslag på 200 tkr som kan bevilja medel till privatpersoner och organisationer för naturvår-
dande insatser. Under 2018 har åtgärder för 188 tkr genomförts och utbetalats. Den totala be-
hållningen i fonden uppgår vid årsskiftet till 1 152 tkr.  

Kommunstyrelsen föreslår att nämnden under 2019 ska få disponera den tidigare beslutade men 
oförbrukade Byggbonus motsvarande 1 250 tkr samt att få disponera 460 tkr avseende Klimat-
kompensationsfonden genom ett ianspråkstagande av ackumulerat resultat. 

Kommunstyrelsen föreslår att underskottet relaterat till effekterna av ändrad alkoholtaxa motsva-
rande 1 250 tkr samt ”Byggbonus” motsvarande 1 980 tkr räknas bort vid resultatöverföringen till 
2019. Det resultat som överförs till 2019 är därmed 753 tkr vilket förbättrar det ackumulerade 
resultatet. Vid utgången av 2018 har då nämnden ett ackumulerat resultat på -594 tkr. 
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Kulturnämnden 

Kulturnämnden tkr 
2016 2017 2018 

Intäkter 28 905 38 018 39 310 
Kostnader -177 484 -187 561 -197 797
Nettokostnader -148 579 -149 543 -158 487
Kommunbidrag 144 820 147 000 156 850
Resultat -3 759 -2 543 -1 637
Ackumulerat resultat 1 200 1 189 1 275
Nettoinvesteringar -7 089 -1 322 -16 997

Kulturnämnden redovisar ett resultat på -1 637 tkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag. Inom 
resultatet har nämnden haft kostnader på 1 596 tkr för skulpturbiennalen som redovisas som 
driftkostnader och som då avräknas från nämndens utrymme för investeringar. Kulturnämnden 
anger att biblioteksverksamheten inklusive närbiblioteken lämnar ett överskott med -1 908 tkr. 
Detta vägs upp av att Stadsteatern kan uppvisa ett budgetmässigt överskott med 1 743 tkr och  hör 
samman med att verksamheten genomfört färre produktioner i och med ombyggnationen av 
scentekniken.  

Totalt besökte 8 394 (25 667) personer Stadsteaterns föreställningar under ombyggnationsåret. 
Konstmuseet har under året haft 28 709 (32 821) besökare och Textilmuseet har under året haft 
49 076 (52 680) besökare vilket är under  målsättningen på 55 000 st. Medialånen på biblioteken 
fortsätter att sjunka från en relativt hög nivå. Antal medialån uppgick till 895 044 (931 389) st. 
Totalt besöksantal på Kulturhuset var under året 323 090 (320 587) besökare. 

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -1 637 tkr överförs +86 tkr till 2019. Skulptur-
biennalens investeringsutgifter har då justerats så att den del som avser driftskostnader uppgående 
till 1 596 tkr avskrivs från resultatet. Kostnader för IT-licenser undantas också. Fr.o.m. 2019 har 
Kommunbidraget utökats för dessa kostnader. Kulturnämnden hade inför 2018 ett ackumulerat 
överskott på +1 189 tkr. Detta förbättras något med årets resultat efter korrigeringar till +1 275 tkr. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tkr 

2016 2017 2018 
Intäkter 215 478 293 428 286 856 
Kostnader -712 387 -766 451 -817 627

Nettokostnader -496 909 -473 023 -530 771
Kommunbidrag 506 800 495 880 509 350

Resultat 9 891 22 857 -21 421
Ackumulerat resultat 17 028 39 885 19 434
Nettoinvesteringar - -2 974 -6 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett resultat på -21,4 mnkr i jämförelse med 
tilldelat kommunbidrag. Underskottet har uppstått i gymnasieskolans verksamhet och beror på att 
kostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018 varit hög, både vad gäller personal- och material-
kostnader. i. De statliga ersättningarna från Migrationsverket minskade under 2018 med anledning 
av minskat antal asylsökande elever  men utan att motsvarande anpassningar genomfördes i 
verksamheten. Intäkter för elever från andra kommuner samt köp av platser från externa utbild-
ningsanordnare redovisar  också en negativ avvikelse mot budget. I underskottet ingår även ret-
roaktiv ersättning till fristående gymnasieskolor avseende åren 2010-2014.  

Nämnden har antagit en åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans men eftersom många 
åtgärder endast får halvårseffekt prognostiserar nämnden ett underskott även 2019. Nämnden 
begär därför att få disponera 10 mnkr av ackumulerat resultat under 2019. Kommunstyrelsen 
föreslår att denna begäran beviljas.   

Elevantalet i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskolan och SFIs verksamhet 
fortsätter att öka medans grundläggande vuxenutbildning och gymnasiesärskolans elevantal  fort-
sätter att minska. Särvux elevantal har ökat i jämförelse med 2017. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade 39 885 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 
2018. Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat -21 421 tkr överförs till nämndens ackumulerade 
resultat samt att kompensation med 970 tkr erhålls för ökade IT kostnader. Detta innebär att det 
ackumulerade resultatet efter 2018 uppgår till 19 434 tkr. 
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Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämnden 
tkr 

2016 2017 2018 

Intäkter 129 853 117 113 108 390 

Kostnader -835 080 -770 756 -752 011

Nettokostnader -705 227 -653 643 -643 621

Kommunbidrag 699 200 642 600 626 700

Resultat -6 027 -11 043 -16 921

Ackumulerat resultat 11 554 2 462 -5 415

Nettoinvesteringar 0 -195 0 

Sociala omsorgsnämnden visar ett negativt resultat på -16 921 tkr. Under året har Sociala om-
sorgsnämnden fått ett extra tillskott i kommunbidraget på 6 000 tkr som kompensation för över-
vältringskostnader från Försäkringskassan. Utifrån förra årets negativa resultat har nämnden under 
året haft en åtgärdsplan för en ekonomi i balans och nämnden kommer även under 2019 att arbeta 
utifrån antagen handlingsplan. Nämnden beskriver att åtgärderna till viss del påverkat resultatet 
men det finns delar som man inte lyckats med. En stor del av det negativa resultatet kommer från 
Försäkringskassans ändrade tolkning av bestämmelserna kring personlig assistans. Den här så 
kallade övervältringseffekten har påverkat nämnden negativt med ökade kostnader för nämnden på 
totalt 14 650 tkr under året. 

Under 2018 har det tecknats nytt entreprenadavtal och ny entreprenör för de 14 grupp- och ser-
vicebostäder enligt LSS som avtalet omfattar. Entreprenör är Attendo AB. 

Sociala omsorgsnämnden hade 2 462 tkr som ackumulerat resultat vid ingången av 2018. Av årets 
resultat på -16 921 tkr förslår Kommunstyrelsen att övervältring från Försäkringskassan samt 
sociala investeringar som tillsammans utgör 8 753 tkr avskrivs. Nämnden kompenseras också för 
ökade IT-kostnader med 291 tkr. Detta innebär att det ackumulerade utgående resultatet för 2018 
blir  -5 415 tkr.  
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden 
tkr 

2016 2017 2018 
Intäkter 11 431 9 336 0 
Kostnader -17 075 -16 456 -8 667
Nettokostnader -5 644 -7 120 -8 667
Kommunbidrag 5 700 6 400 6 550
Resultat 56 -720 -2 117
Ackumulerat resultat -619 0 0 
Nettoinvesteringar - - - 

Nämnden visar ett negativt resultat på -2 117 tkr. Underskottet är att hänföra till ökade kostnader 
för arvode och ersättningar till gode män och förvaltare. När det gäller ensamkommande barn så 
har nämnden inte kompenserats fullt ut genom det statliga ersättningssystemet. 
Det ackumulerade utgående resultatet är -2 117 tkr och Kommunstyrelsen förslår att detta avskrivs 
då det till stor del är hänförbart ensamkommande barn samt till ändrade regler hos migrations-
verket.   
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Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämnden 
tkr 

2016 2017 2018 
Intäkter 155 488 166 232 212 137 
Kostnader -372 654 -382 472 -436 298
Nettokostnader -214 166 -216 240 -224 161
Kommunbidrag 222 450 226 400 231 850
Resultat 8 284 10 160 7 689 
Ackumulerat resultat 0 0 3 000 
Nettoinvesteringar - - - 

Arbetslivsnämnden redovisar ett positivt resultat om +7 689  tkr jämfört med tilldelat kommun-
bidrag. Överskotten återfinns bl.a. inom IFO-verksamheten exkl. försörjningsstöd +5 122 tkr och 
beror till stor del på vakanser under året. Även inom den centrala administrationen har det uppstått 
överskott även här beroende på att alla tjänster inte varit tillsatta. Bufferten har under året varit 
oförbrukad vilket bidragit till det positiva ekonomiska resultatet med 2 318 tkr. 

Utbetalningar av försörjningsstöd har återigen minskat till 55 805 (58 273) tkr. Detta har gett en 
liten positiv budgetavvikelse. Läggs kostnaderna för arbetsmarknadsmarkandsinsatser och för-
sörjningsstöd samman uppgår summan till 115 971 (115 348) dvs oförändrat mellan åren. Antal 
hushåll med försörjningsstöd har under året varit 679 (798) st. 

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på 7 689 läggs 3 000 tkr till det ackumulerade re-
sultatet bl.a. för att kunna möta ett ev. försämrat konjunkturläge. 
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Förskolenämnden 

Förskolenämnden 
tkr 

2016 2017 2018 
Intäkter 142 392 159 746 
Kostnader -830 944 -888 701
Nettokostnader -688 552 -728 955
Kommunbidrag 690 044 725 350
Resultat 1 492 -3 605
Ackumulerat resultat 1 492 -1 526
Nettoinvesteringar - -1 800

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -3,6 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. De 
största negativa avvikelserna mot budget avser inköp av material och inventarier samt köp av 
externa platser. Under året har det införts och anställts biträdande förskolechefer till en kostnad av 
15,8 mnkr. Erhållet statsbidrag för minskade barngrupper från Skolverket för år 2018 var 34 mnkr 
medan nämnden redovisar 46 mnkr, vilket beror på att det ingår en överföring från 2017. Detta 
medför att Förskolenämnden under året haft en kostnadsnivå som överstiger tilldelad ram vilket 
innebär att det finns kostnader som är nivåhöjande och har påverkan på kommande år.    

I jämförelse med år 2017 har antal barn per årsarbetare förbättrats till 5,3 (5,4). Antal inskrivna barn 
i kommunen har vid Skolverkets mättillfälle i oktober resp år ökat med 68 barn vilket motsvarar en 
ökning med 1,1 %.  

Förskolenämnden hade +1 492 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2018. Kommunsty-
relsen föreslår att årets resultat -3 605 tkr överförs till nämndens ackumulerade resultat samt att 
kompensation med +587 tkr erhålls för ökade IT kostnader. Det innebär att det ackumulerade 
resultatet efter 2018 uppgår till -1 526 tkr. 
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Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden tkr 
2016 2017 2018 

Intäkter 268 735 289 601 
Kostnader -1 585 094 -1 690 028

Nettokostnader -1 316 359 -1 400 427
Kommunbidrag 1 321 376 1 407 800

Resultat 5 017 7 373 
Ackumulerat resultat 6 386 16 273 
Nettoinvesteringar -2 381 -2 333

Grundskolenämnden redovisar ett resultat på +7,4 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag.  
Inom resultatet finns kostnadsavvikelser mot budget. Skolskjutsar blev 8 mnkr dyrare är budget. 
Personalkostnaderna blev 41 mnkr lägre än budget medan det köptes material och inventarier för 
21 mnkr mer än budgeterat, varav investeringar 12 mnkr.  

Verksamhetsmåtten antal elever per personal i grundskola, 11,2 (12,3), förskoleklass 16,2 (18,2) 
och fritidshem 21,8 (22,3) har samtliga förbättrats i jämförelse med 2017. 

Grundskolenämnden hade +6 386 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2018. Grundsko-
lenämndens resultat uppgår till +7 373 tkr. I detta resultat ingår kostnader med 1 400 tkr för extra 
skolskjutskostnader vilket nämnden begär att få kompensation för. Kommunstyrelsen bedömer 
även att grundskolenämnden ska få kompensation för ökade IT kostnader med 1 114 tkr. Kom-
munstyrelsen föreslår att årets resultat +7 373 överförs till nämndens ackumulerade resultat samt 
att kompensation erhålls med +2 514 tkr för extra skolskjutskostnader samt ökade IT kostnader. 
Det innebär att det ackumulerade resultatet efter 2018 uppgår till +16 273 tkr. 

Grundskolenämnden har begärt att få disponera överskott från 2018 för extra kostnader utöver 
den ordinarie löpande verksamheten. Dessa extra kostnader får inrymmas i det ordinarie kom-
munbidraget alternativt att delar av begäran äskas som investeringsanslag. Kommunstyrelsen fö-
reslår att denna begäran ej beviljas.  
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag 

tkr 

2016 2017 2018 

Intäkter 242 984 129 955 

Kostnader -486 952 -422 801

Nettokostnader -243 968 -292 846

Kommunbidrag 261 400 275 150

Resultat 17 432 -17 696

Ackumulerat resultat 17 432 -15

Nettoinvesteringar - - -

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat på -17 696 tkr jämfört med 
tilldelat kommunbidrag. Underskottet återfinns inom IFO-verksamheten och då till största del 
inom Barn- och ungdomsvård. Barn- och ungdomsvården gjorde ett underskott på -19 875 tkr 
jämfört med budget och avser främst kostnader för köp av institutions- och familjehemsplatser 
som ökade under året. Vård av vuxna gjorde ett underskott som även det kan hänföras till köp av 
externa vårdplatser. Det negativa resultatet vägs till viss del upp av positiva resultat för Central 
administration, där alla tjänster inte varit tillsatta under året och Flyktingverksamheten. Under 2019 
kommer nämnden att arbeta utifrån beslutad handlingsplan för en ekonomi i balans. 

En stor skillnad mot föregående år är antalet ensamkommande barn som minskat från 301 st i dec 
2017 till 106 st i december 2018. Ett stort omställningsarbete har genomförts i verksamheten bl a 
har samtliga hem för vård och boende, HVB till ensamkommande barn avvecklats under året. 

Ingående ackumulerat resultat för Individ- och familjeomsorgsnämnden var 17 432 tkr. Kom-
munstyrelsen föreslår att årets resultat på -17 696 tkr överförs till det ackumulerade resultatet samt 
att kompensation erhålls för ökade IT-kostnader med 249 tkr. Det utgående ackumulerade resul-
tatet för 2018 blir därmed -15 tkr. 
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Vård- och äldrenämnden 

Ekonomiskt sammandrag 
tkr 

2016 2017 2018 

Intäkter 164 695 147 625 

Kostnader -1 329 420 -1 426 970

Nettokostnader -1 164 725 -1 279 346

Kommunbidrag 1 202 500 1 303 150

Resultat 37 775 23 804 

Ackumulerat resultat 37 775 62 084 

Nettoinvesteringar - - - 

Vård- och äldrenämnden redovisar ett positivt resultat på 23 805 tkr. Det största överskottet ligger 
inom myndighetsverksamheten på 14 168 tkr. Främst beror plusresultatet på att antalet platser 
inom vård- och omsorgsboende var lägre än budgeterat och antal utförda timmar inom hem-
tjänsten har minskat både i jämförelse med budget och med utfall 2017.  Insatser i ordinärt boende 
och Vård- och omsorgsboende visar ett positivt resultat på totalt 7 034 tkr.  

Inför 2018 ändrades gränsdragningen mellan Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgs-
nämnden där bl a 65-års gränsen togs bort. Den nya organisationen ledde till att ett nytt reglemente 
där respektive nämnds ansvar fastslogs och infördes under 2018.  

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat förs över till Vård- och äldrenämndens ackumulerade 
resultat. Kompensation för 505 tkr i ökade IT-kostnader under 2018 ger ett utgående ackumulerat 
resultat på 62 084 tkr. Nämnden får efter begäran ta i anspråk 4 500 tkr av det ackumulerade re-
sultatet under 2019 till driftinvesteringar vid flytt av verksamheter. Dessa förändringar och inköp 
var planerade till 2018 men av olika anledningar blev processen fördröjd. 
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Bolagens resultat och verksamhet 

De kommunala bolagen uppvisar en omsättning på 2 mdkr, en 
balansomslutning på 11,2 mdkr och ett resultat efter finansnetto på 156 
mnkr. 

Vilka bolag som utöver kommunen ingår i kommunkoncernen framgår av 
förvaltningsberättelsens avsnitt ”Kommunkoncernen”. En samlad förteckning över Borås Stads 
ägarintressen i bolag och ekonomiska föreningar finns i not 14 i den sammanställda 
redovisningen. 

Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt med kommunens års-
redovisning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. I 
samtliga fall har ansvarsfrihet för styrelserna beviljats. För kommunalförbundet Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ankommer det på 
respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är 
någon skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med 
utgångspunkt från årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. 

I samband med granskningen av bolagens årsredovisningar gör Kommunstyrelsen den 
lagstadgade prövningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Kommunstyrelsen har för kalenderåret 2018 bedömt att så är fallet för Borås Stads samtliga 
majoritetsägda bolag.  

Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning. 
Om justering görs för internbankens upp- och utlåning, som syftar till att förse bolagen med 
finansiering, utgör bolagens balansomslutning 59 % av totalen. Av bolagen utgör Borås Energi 
och Miljö AB, Borås Elnät AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel, cirka 85 
%, av den totala bolagsvolymen. Utvecklingen förstärks framöver genom den stora ökningen i 
balansomslutningen för Borås Energi och Miljö AB till följd av pågående EMC-investering. 
EMC-investeringen, som väntas slutföras under 2019, utgör den mest väsentliga händelsen inom 
bolagssektorn under 2018.  

De kommunala bolagen redovisar ett resultat 2018 på 156 mnkr efter finansnetto. Det är 47 mnkr 
bättre än budgeterat, främst hänförligt till realisationsvinster hos AB Bostäder i Borås. Soliditeten 
sjunker för bolagen från 16 % till 14 %, då resultatnivån inte täcker upp fullt ut för bolagens höga 
investeringstakt.  

I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. Därefter beskrivs 
respektive bolags resultat och verksamhet vidare.  
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Stadshuskoncernen 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 1 356,2 1 395,3 1 406,9 

Res efter finansnetto 115,1 -220,2 91,4 

Avkastning eget kapital, % 26,3 -32,2 12,0 

Balansomslutning 4 075,4 5 245,7 6 631,1 

Soliditet, bokförd, % 10,7 13,0 11,5 

Investeringar 1 223,8 1 696,2 1 623,0 

I stadshuskoncernen ingår samtliga av Borås Stad hel- eller majoritetsägda bolag, förutom de 
allmännyttiga kommunala bostadsbolagen.  

Stadshuskoncernen har under 2018 totalt sett genererat ett resultat efter finansnetto på 91 mnkr, 
vilket är 311 mnkr bättre än 2017. Resultatet 2017 påverkades dock kraftigt av nedskrivningen på 
450 mnkr av anläggningstillgångar inom fjärrvärmeverksamheten i Borås Energi och Miljö AB.  
För 2018 visar de flesta bolagen god budgetföljsamhet eller något bättre resultat än budget. 
Negativ avvikelse finns främst hos Borås Djurpark som på grund av stor minskning i antalet 
besökare gör ett större underskott än budgeterat. Koncernens resultat 2018 påverkas av fulla 
kapitalkostnader för Borås Elnät AB:s fiberinvesteringar samt del av Borås Energi och Miljö AB:s 
kapitalkostnader för nya avloppsreningsverket samt några månaders hyra för Borås Kongress.  

Balansomslutningen har under 2018 ökat med 1 385 mnkr, främst hänförligt till Borås Energi och 
Miljö AB:s EMC-investering, där nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk byggs och samförläggs 
på Sobacken. 

Samtliga bolag 2018 mnkr mnkr mnkr mnkr % % % %
Koncernbidrag Resultat Avkastning Avkastning

lämnat -  efter Brutto- Eget   Balans- Vinst- på på 
erhållit + finansnetto omsättning kapital omslutning marginal eget kapital totalt kap Soliditet

STADSHUSKONCERNEN 
Borås Stadshus AB
      koncernen 55 91 1 407 763 6 631 6 12 2 12
      moderbolaget 1,8 -1,9 0,0 460,0 709,9 - - - 64,8
Borås Energi och Miljö AB inkl db 0,0 57,3 986,5 502,8 4 656,7 5,8 11,4 1,8 10,8
Borås Elnät AB -34,7 61,5 300,4 363,2 1 336,8 20,5 16,9 5,2 27,2
Borås Djurpark AB 20,2 -19,8 57,0 2,9 152,1 - - - 1,9
Borås kommuns Parkerings AB -12,1 12,1 39,2 6,9 63,6 30,9 175,4 20,4 10,8
Industribyggnader i Borås AB inkl db 8,0 14,8 61,9 80,6 440,5 23,9 18,3 3,9 18,3
BoråsBorås TME AB 14,9 -14,9 4,6 0,1 16,7 - - - 0,7
Akademiplatsen AB 15,6 -15,6 3,4 0,2 57,3 - - - 0,3
Inkubatorn i Borås AB 2,4 -1,9 10,8 1,9 5,8 - - - 32,7

BOSTADSBOLAGEN 65 626 797 4 537 10 8 2 18
AB Bostäder 53,8 498,1 671,4 3 393,5 10,8 8,0 2,7 19,8
Fristadbostäder AB 3,8 38,8 26,9 230,7 - - 3,2 11,7
AB Sandhultsbostäder 1,6 19,5 33,8 325,5 8,2 4,7 1,1 10,4
AB Toarpshus 0,9 27,8 17,3 177,1 3,3 5,2 1,5 9,8
Viskaforshem AB 4,4 41,5 47,8 410,4 10,7 9,3 1,7 11,6

ÖVRIGA ORGANISATIONER
Södra Älvsborgs   
Räddningstjänstförbund (100 %) 2,3 184,8 51,3 149,2 1,3 4,6 2,6 34,4

Sjuhärads kommunalförbund (100 %) 0,8 66,7 10,5 79,2 1,2 7,7 2,8 13,3

Totalt bolagen (ej eliminerat, exkl 
förbunden) 156 2 033 11 168 8 10 2 14

f g år -176 2 070 9 442
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Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 55 mnkr, vilket är 11 mnkr mer 
än 2017.   

Verksamheten i stadshuskoncernen beskrivs utförligare i respektive bolags avsnitt nedan. 

Borås Stadshus AB – moderbolaget 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 0 0 0 

Res efter finansnetto -2,0 -2,4 -1,9

Balansomslutning 242,7 699,0 709,9 

Soliditet, bokförd, % 4,2 65,8 64,8 

Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom 
dess dotterbolag. 

Väsentliga händelser under året 
Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet, all verksamhet sker i dotterbolagen.  

Under året har styrelsen förutom ordinarie styrelsemöten genomfört två arbetsmöten där 
fokusområden varit riskanalys/intern kontroll samt fortsatt arbete med förstärkt ägarstyrning.  

Årets underskott har täckts med koncernbidrag från dotterbolagen. Moderbolaget erhöll 54,8 
mnkr i koncernbidrag från Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB och 
Industribyggnader i Borås AB. Till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Inkubatorn i Borås 
AB samt Akademiplatsen AB lämnades koncernbidrag på 53,0 mnkr. Resterande erhållna 
koncernbidrag på 1,8 mnkr har använts för att finansiera moderbolaget.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Ägartillskottet från Borås Stad 2017 har medfört en kraftigt förstärkt soliditet på 64,8 % per 
2018-12-31.  

En potentiell risk framöver är att det bokförda värdet på aktier i dotterbolag behöver skrivas ned, 
beroende på resultatutvecklingen för Borås Energi och Miljö AB.  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 

Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 942,8 960,4 986,5 

Res efter finansnetto 58,6 -299,4 57,3 

Avkastning totalt kapital, % 2,9 -8,0 1,8 
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Avkastning totalt kapital, % * 1,9 -9,1 1,8 

Balansomslutning 2 676,2 3 555,9 4 656,7 

Soliditet, bokförd, % 10,1 12,8 10,8 

Investeringar 924,6 1 324,5 1 240,4 

*Nyckeltalet tar hänsyn till hur stor del som avsatts till eller upplösts ur VA-fonden. VA-fonden har skapats för att jämna ut resultaten under några 
år i samband med investering i nytt VA-verk. Eftersom affärsområde VA över tid ska gå +/- 0 ger justeringen ett mer rättvisande avkastningsmått.

Resultat efter finansnetto, 
per rörelsegren, mnkr 2016 2017 2018 Förändring 

Fjärrvärme 54,5 -353,0 61,1 +414,1

Övrig energiverksamhet -0,5 8,1 11,0 +2,9

Biogas -29,9 -4,5 -11,0 -6,5

Avfallsverksamhet 6,0 24,3 19,1 -5,2

Vatten och avlopp 33,3 42,0 2,9 -39,1

Övrigt och gemensamt 

Boras Waste Recovery AB 

(dotterbolag) 

-3,7

-1,1

-15,0

-1,3

-24,2

-1,7

-9,2

-0,4

Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande 
främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och 
avloppsverksamhet. 

Väsentliga händelser under året 
Borås Energi och Miljö AB har under året fortsatt investeringen i nytt kraftvärme- och 
avloppsreningsverk på Sobacken. Kommunfullmäktige beslöt i mars 2015 att godkänna 
investeringen på totalt 3,2 miljarder kronor, och under 2017 begärde bolaget en ökad 
investeringsram med 500 miljoner kronor till följd av en kraftig fördyring av projektet. Under året 
har en extern utredning av fördyringen utförts. Det nya avloppsreningsverket togs i provdrift i 
maj 2018 och i december tändes pannorna i det nya kraftvärmeverket för första gången. Officiell 
invigning av hela EMC är planerad till september 2019. Per 2018-12-31 hade EMC en upparbetad 
investeringsvolym på 3,1 mdkr. 

Borås Energi och Miljö AB genererar ett resultat efter finansnetto på 57,3 mnkr, vilket är 5 mnkr 
lägre än budget. I resultatet ingår VA-verksamhetens resultat som till och med 2017 avsattes till 
en fond för den framtida nyinvesteringen. Då det nya avloppsreningsverket har tagits i provdrift 
2018 har VA-fonden börjat lösas upp. Upplösningen syns inte i resultatet efter finansnetto, men 
om denna inkluderats hamnar resultatet efter finansnetto i nivå med budget.   

Bolaget har för 2018 vare sig lämnat eller erhållit något koncernbidrag till/från moderbolaget 
Borås Stadshus AB.  

Från april 2017 förlorade bolaget leveransen av fordonsgas till stadsbusstrafiken då Nobina tog 
över. Under 2018 har en ny strategi för avsättning av biogasen arbetats fram. Bolaget har även 
börjat titta på ett nytt sorteringssystem för fastighetsnära insamling och en pilot har utförts i 
utvalda testområden. Testområdena kommer att utökas under 2019. Bolagets strategiska arbete 
kring biogasens framtid, nytt insamlingssystem för hushållsavfall samt biopannornas fortsatta 
drift på Ryaverket förväntas under 2019 tillställas ägaren för ställningstagande. 
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Den under 2016 beslutade investeringen att bygga en ny ledning för avlopp och samförlägga med 
fjärrvärmeledning till Fristad påbörjades under 2017. Ledningarna beräknas vara klara våren 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2017 att Borås Energi och Miljö AB inte längre ska ha 
uppdraget att verka i internationella engagemang avseende avfallshantering och 
energiomvandling. Som en följd av detta har likvidation av dotterbolaget Boras Waste Recovery 
AB påbörjats under 2018 och förväntas slutföras under 2019. 

Under 2018 höjdes VA-taxan med 5,5 % medan fjärrvärmepriset och avfallstaxan lämnades 
oförändrade. 

Den 1 mars 2018 tillträdde Peter Maksinen som ny VD, och i januari 2019 entledigades han. 
Bolagets HR-chef, Ewa Bideberg, har varit tillförordnad VD sedan dess.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Resultatet är något under budgeterat resultat, och bolaget når inte upp till Kommunfullmäktiges 
avkastningskrav på 2 % avkastning på totalt kapital. Soliditeten uppgår till 10,8 % och överstiger 
målet på 8 %, ett mål som dock var satt före bolaget erhöll aktieägartillskottet 2017 på 450 mnkr. 

Borås Energi och Miljö AB:s arbete med att implementera EMC-investeringen in i den normala 
verksamheten pågår, och är central för bolagets fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt 
påverkar bolagets balans- och resultaträkning med hög låneskuld och höga kapitalkostnader är det 
viktigt att i implementeringen hitta synergier och effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad 
lönsamhet. 2017 skrevs anläggningstillgångarna ned med 450 mnkr. Någon ytterligare 
nedskrivning har inte behövts göras 2018.  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 

Borås Elnät AB 

Nyckeltal bolaget, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 283,2 332,1 300,4 

Res efter finansnetto 65,6 96,7 61,5 

Avkastning totalt kapital, % 7,0 8,4 5,2 

Balansomslutning 1 038,2 1 234,7 1 336,8 

Soliditet, bokförd, % 27,5 27,3 27,2 

Investeringar 239,2 266,8 193,7 
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Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna. Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av 
datakommunikation inom Borås Stad. 

Väsentliga händelser under året  
Inom affärsområde Elnät har utbyggnaden under året fortsatt av en 130 kV ringledning för en 
tryggad elnätsinfrastruktur. Inom affärsområde Stadsnät har projektet Bredband 2020, 
utbyggnaden av fiberinfrastruktur, avslutats och byggnationen av ett nytt datacenter har 
påbörjats. 

Borås Elnät AB levererar ett bra resultat, men klart lägre än 2017 som var ett exceptionellt år med 
stora engångsintäkter avseende anslutningar inom båda affärsområdena. 

Under 2019 beslutar Energimarknadsinspektionen om intäktsramar för regleringsperioden 2020-
2023. Elnätsbolagen förväntas få snävare intäktsramar än tidigare.  

Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget Borås Stadshus AB med 34,7 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolagets resultat överstiger budgeterat resultat, men Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 6 
% i avkastning på totalt kapital nås inte riktigt då utfallet blev 5,2 %. Soliditeten uppgår till 27 % 
vilket är över målet på 25 %. 

Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad, men bolaget har samtidigt 
stora pågående investeringar. Affärsområde Stadsnät belastas av planerat svaga resultat då 
bredbandssatsningen som gett stora initiala anslutningsintäkter nu påverkas av stora 
kapitalkostnader. Bolagets ansvar att trygga viktig infrastruktur är dock långsiktig och 
lönsamheten måste ses över en längre tidsperiod.  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  

Borås Djurpark AB 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 58,0 64,2 57,0 

Res efter finansnetto -14,1 -11,6 -19,8

Ekonomiskt utfall per 
affärsområde, mnkr 2017 2018 Förändring 

Resultat, AO Elnät 86,4 72,8 -13,6

Resultat, AO Stadsnät 10,3 -11,3 -21,6

Nettoomsättning, Elnät 224,0 73 % 199,4 77 % -24,6

Nettoomsättning, Stadsnät 84,6 27 % 61,1 23 % -23,5

Investeringar, AO Elnät 132,7 51 % 133,9 69 % +1,2

Investeringar, AO Stadsnät 128,2 49 % 58,8 31 % -69,4
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Balansomslutning 106,2 144,1 152,1 

Soliditet, bokförd, % 2,7 2,0 1,9 

Investeringar 14,7 48,2 7,1 

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed idka 
annan besöksstimulerande verksamhet. 

Väsentliga händelser under året 
Djurparken har haft ett stort besökstapp, och antalet besökare blev 241 615 jämfört med 
budgeterade 270 000. Detta har medfört ett betydligt sämre resultat än budgeterat. Saltemads 
Camping har haft ett bra år med ökat antalet gästnätter jämfört med 2017. 

Bolaget har erhållit koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB med 20,2 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, 
vilket var -12 mnkr 2018. Bolagets resultat på -19,8 mnkr är långt ifrån att nå både detta krav och 
budgeterat resultat på -12,7 mnkr. 

Bolaget är ett betydelsefullt besöksmål för staden och bidrar till turistekonomiska effekter. Det är 
dock viktigt att bolaget når uppsatt resultatkrav framöver.  

Borås Stad utreder en eventuell utläggning av campingverksamheten på privat entreprenör, 
ärendet är under politisk beredning. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  

Borås kommuns Parkerings AB 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 37,3 39,0 39,2 

Res efter finansnetto 14,6 14,1 12,1 

Avkastning eget kapital, % 208,8 201,1 175,4 

Balansomslutning 53,4 55,0 63,6 

Soliditet, bokförd, % 13,1 12,7 10,8 

Investeringar 1,4 1,0 10,9 

Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda 
parkeringsmöjligheter. 

Väsentliga händelser under året 
Under 2018 har ett nytt tillfälligt parkeringsområde om 165 p-platser färdigställts. I slutet av året 
tecknades avtal med en totalentreprenör för investeringen i parkeringshuset Vulkanus, vilket 
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kommer att skapa 303 p-platser. Upphandling av ett intelligent parkeringsledningssystem för hela 
staden har påbörjats.  

Tillsammans med Borås Stad har bolaget även påbörjat framtagandet av en parkeringsstrategi. 

Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget Borås Stadshus AB med 12,1 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Årets resultat överstiger både Kommunfullmäktiges resultatkrav på 7-8 mnkr och bolagets budget 
på 7,8 mnkr, till följd av hög beläggning och försenad investering.  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 32,8 31,4 61,9 

Res efter finansnetto 13,4 10,8 14,8 

Avkastning totalt kapital, % 7,5 4,9 3,9 

Balansomslutning 211,9 265,2 440,5 

Soliditet, bokförd, % 31,2 28,1 18,3 

Investeringar 3,9 55,7 143,2 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets behov samt 
utbildningslokaler. Bolaget ska vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap 
för okonventionella lokallösningar. 

Väsentliga händelser under året 
Industribyggnader i Borås AB har den 30 april 2018 förvärvat Borås Lokaltrafik AB, som ett 
dotterbolag.  

Det andra dotterbolaget Eolus 6 AB har färdigställt ombyggnationen av fastigheten Eolus 6 till 
ett kongresshus. Fastigheten hyrs ut till Akademiplatsen AB som i sin tur har avtal med en 
driftoperatör till kongressverksamheten under namnet Borås Kongress.  

Kommunstyrelsens bedömning 
IBAB-bolagens resultat innebär att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på totalt kapital, 3 %, 
uppfylls. Även soliditetsnivån på 15 % överträffas. IBAB har en god finansiell ställning att möta 
framtida utmaningar med. Dotterbolaget Eolus 6 AB erhåller täckning för sina kostnader för 
kongresshuset då hyresavtal är tecknat. 

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som 
bolaget/bolagen har att verka inom. 
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BoråsBorås TME AB 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 3,9 4,8 4,6 

Res efter finansnetto -15,3 -19,1 -14,9

Balansomslutning 17,5 21,2 16,7

Soliditet, bokförd, % 0,6 0,5 0,7 

Investeringar - - - 

Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för 
turism, möten och evenemang.  

Väsentliga händelser under året 
Bolaget har beslutat att stänga den fysiska turistbyrån i början på 2019 för att i framtiden möta 
besökare där de finns. Planering av jubileumsåret 2021 då Borås fyller 400 år har påbörjats.  

Dotterbolaget Borås Kongresscenter AB har likviderats under 2018 och avtalet med 
driftsoperatören till Borås Kongress har tagits över av Akademiplatsen AB. 

Bolaget har erhållit koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB med 14,9 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, 
vilket var -18,5 mnkr 2018. Bolagets resultat på -14,9 mnkr uppfyller detta krav och håller sig 
inom budgeterat resultat på -19,3 mnkr. Främst beror det minskade underskottet på 
personalvakanser.  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 

Akademiplatsen AB 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 6,8 3,5 3,4 

Res efter finansnetto -5,9 -8,2 -15,6

Balansomslutning 9,3 10,5 57,3

Soliditet, bokförd, % 1,6 1,5 0,3 

Investeringar - - 28,4 

Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande 
funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget ska samverka 
för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling.  
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Väsentliga händelser under året 
Bolaget har ombildats och bytt namn från Borås Stad Textile Fashion Center AB. Samtidigt har 
bolaget fått en utökad verksamhet, som består i att vara en samordnande funktion för Borås 
Kongress, som invigdes i november 2018, samt att vara en aktiv hyresvärd. Bolaget har ansvarat 
för inköpen av inventarier till Borås Kongress. Därutöver har ett ledningsråd med de 
dominerande verksamheterna i Textile Fashion Center formerats och startats upp under året. 

Bolaget har erhållit koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB med 15,6 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, 
men för 2018 har inget krav ställts eftersom bolaget varit föremål för ombildning. Bolagets 
resultat på -15,6 mnkr, inklusive några månaders hyra för Borås Kongress, håller sig inom 
budgeterat resultat på -15,8 mnkr.  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 

Inkubatorn i Borås AB 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 10,9 9,2 10,8 

Res efter finansnetto* 0,2 -2,3 -1,9

Balansomslutning 5,7 5,2 5,8

Soliditet, bokförd, % 30,7 34,5 32,7 

Investeringar - - - 
* 2016 visas resultat exklusive driftbidrag från Borås Stad

Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen. 

Väsentliga händelser under året 
Bolaget har under året arbetat med 51 bolag/idéer i mötesfasen, gått vidare och startat samarbete 
med 13 kunder och slutfört arbetet med 5 kunder, som har gjort en exit från Inkubatorn för att 
klara sig på egna ben.  

I april 2018 arrangerade bolaget Innovationsriksdagen på Textile Fashion Center, med temat 
cirkulär ekonomi.  

Bolaget har erhållit koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB med 2,2 mnkr. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget har uppfyllt Kommunfullmäktiges resultatkrav, vilket var detsamma som budgeterat, ett 
resultat på -2,4 mnkr.  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
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Bostadsbolagen 
Kommunen äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag som verkar i de 
tidigare kommunerna. Bostadsbolagen lyder sedan 2013 under ny lagstiftning och ska bedriva sin 
verksamhet enligt affärsmässiga principer. 

Generellt sett har Borås Stads bostadsbolag höga belåningsgrader och stora underhållsbehov. 
Lönsamheten är i flera fall ansträngd, men underlättas sedan några år tillbaka av låga 
marknadsräntor och låg vakansgrad. Den bokförda soliditeten uppgick till i genomsnitt 18 % 
vilket är klart under snittet för SABO-företag i landet. Fastigheternas marknadsvärden överstiger 
dock de bokförda värdena, och den justerade soliditeten, där hänsyn tas till fastigheternas 
bedömda marknadsvärden, är 43 % för bostadsbolagen sammantaget. 

De stora behoven av underhåll och nyproduktion ställer krav på lönsamhet och finansiering för 
bostadsbolagen framöver. Det är därför viktigt att bostadsbolagen kan uppnå 
Kommunfullmäktiges direktavkastningskrav.  

I tabellen nedan framgår nyckeltal för bostadsbolagen. Därefter följer en redogörelse bolag för 
bolag.   

Bostadsbolagen nyckeltal Bostäder Fristad Sandhult Toarp Viskafors S:a 2018 S:a 2017 Riket 2017*
Lönsamhet
Resultat efter finansnetto, tkr 53 843 3 819 1 598 904 4 427 64 590 37 303
Resultat efter finansnetto, kr/kvm totyta 117 93 81 31 109 109 62
Direktavkastning fastigheter, bokfört värde 5,7% 8,0% 4,3% 5,0% 5,2% 5,7% 6,1% 7,1%
Direktavkastning fastigheter, justerat värde 3,0% 4,8% 3,5% 2,7% 4,0% 3,2% 3,4%
Avkastning på eget kapital % 8,0 14,2 4,7 5,2 9,3 8,1 5,0 15,2
Avkastning på totalt kapital % 2,7 3,2 1,1 1,5 1,7 2,5 1,9 6,2
Finansiell balans
Balansomslutning tkr 3 393 529 230 704 325 467 177 094 410 446 4 537 240 4 121 713
Soliditet %, bokförd 19,8 11,7 10,4 9,8 11,6 17,6 18,2 30,9
Soliditet %, justerad mdsvärden 46,4 37,3 18,7 38,1 27,3 43,1 44,4
Belåningsgrad %, bokförd 75% 85% 87% 80% 86% 78% 78% 65,7%
Avskrivningar byggnader % 2,0 2,4 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0 2,2
Finansiering
Räntekostnader kr/m2 81 88 102 59 67 80 66
Genomsnittlig låneränta % 1,6% 1,8% 0,8% 1,3% 0,8% 1,5% 1,2% 1,7%
Operativa nyckeltal
Driftnetto, kr/m2 392 426 446 256 515 398 401 409
Underhåll och reparationer kr/m2 227 170 263 356 278 234 233 250
Marknadsmässiga nyckeltal
Antal bostadslägenheter 6 501 610 235 409 517 8 272 8 299
Antal outhyrda lägenheter 41 1 5 2 0 49 51
Andel outhyrda lägenheter % 0,6 0,2 2,1 0,5 0,0 0,6 0,6
Hyresbortfall lägenheter och lokaler tkr 6 451 102 433 327 238 7 551 10 040
Hyresbortfall bostäder % 0,7% 0,3% 3,1% 1,3% 0,1% 0,7% 1,0% 0,5%
Hyresbortfall lokaler % 3,1% 0,0% 0,5% 0,0% 1,1% 2,3% 3,0% 4,7%
Medelhyra lägenheter kr/m2 1 050 917 1 036 939 957 1 029 1 008
Bokfört värde fastigheter kr/m2 6 892 5 312 10 316 5 127 9 873 7 533 6 730 5 798
* Riket avser SABO-genomsnitt för bolag i kommuner över 75 000 invånare.
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AB Bostäder i Borås 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 486,9 487,8 498,1 

Res efter finansnetto 368,2 30,9 53,8 

Direktavkastning, % 3,5 3,3 3,0 

Balansomslutning 2 969,4 3 089,5 3 393,5 

Soliditet, bokförd, % 20,7 20,5 19,8 

Soliditet, justerad, % 46,4 47,8 46,4 

Investeringar 212,1 171,3 466,1 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad. 

Väsentliga händelser under året 
Förändringsarbetet med att utveckla Hulta Torg pågår, där byggnationen av en ny affärslokal för 
ICA-butiken färdigställdes i början av 2018. Den gamla butiken har rivits och nybyggnationen av 
två höghus med totalt 112 lägenheter, med inflyttning nästa årsskifte, har påbörjats. 

Ombyggnationen av en fastighet på Hässle Torg ämnat för Borås Stads kulturskola har påbörjats, 
och beräknas vara klar sommaren 2019. 

Bolaget har sålt fastigheterna Horngäddan och Hestra Midgård till Borås Stad och samtidigt 
förvärvat 21 tomträtter av Borås Stad. Det medför att bolaget nu äger all mark där bolaget äger 
en fastighet.  

I slutet av året köptes en centralt belägen fastighet, KB Diana, för att stärka bolagets närvaro i 
centrum.  

Bolaget har tecknat köpeavtal av en fastighet för nyproduktion i den nya stadsdelen 
Regementsstaden. Byggstart av 130 lägenheter beräknas ske under hösten 2019.  

Hyreshöjning gjordes den 1 januari 2018 med 1,35 %. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolagets resultat 2018 påverkas positivt av realisationsvinster vid fastighetsförsäljning. 
Driftresultatet är klart lägre och ger en direktavkastning på 3 % jämfört med 
Kommunfullmäktiges krav på 3,5 %. Bolagets resultat behöver förbättras framöver för att klara 
såväl avkastningskrav som utmaningar med höga utrangeringskostnader. 

Avyttringen av 911 lägenheter 2016 medförde att bolaget fick ett kraftigt ökat eget kapital och en 
initialt minskad skuld. Detta medför att soliditeten stärkts och soliditetsmålen på 15/30 uppnås. 
Den justerade soliditeten uppgår till 46,4 % då marknadsvärdet på fastighetsbeståndet kraftigt 
överstiger de bokförda värdena. 

Behovet av fler bostäder är stort och AB Bostäder i Borås är en viktig aktör för att kommunen 
ska klara av bostadsförsörjningen.  
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Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  

Fristadbostäder AB 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 36,0 37,6 38,8 

Res efter finansnetto 2,0 2,3 3,8 

Direktavkastning, % 4,7 4,5 4,8 

Balansomslutning 234,6 237,6 230,7 

Soliditet, bokförd, % 8,9 9,7 11,7 

Soliditet, justerad, % 31,8 35,3 37,3 

Investeringar 44,3 1,2 2,8 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Fristad med omnejd). 

Väsentliga händelser under året 
Bolaget har fortsatt sitt fleråriga projekt med badrumsrenoveringar; 60 badrum har renoverats 
under 2018. Därutöver har byte av tak på nio hus påbörjats och inre underhåll gjorts på ett större 
antal lägenheter enligt plan. 

Förberedelserna för en nybyggnation i centrala Fristad har fortsatt. Planen är att bygga 20 
trygghetsbostäder och att projektet kan påbörjas under 2019. 

Årets starka resultat, som överstiger budget med 1,9 mnkr, beror främst på att kostnader i stora 
projekt, som sträcker sig över mer än ett år, inte fallit ut som budgeterat. 

Den 1 april 2018 höjdes hyrorna med i snitt 14,50 kr/m2 och år. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget når under året en direktavkastning på 4,8 % vilket överstiger kravet på 4 %. 

Bolaget har en genom åren stabil finansiell ställning med hög soliditet. Låga investeringsnivåer de 
senaste två åren förbättrar soliditeten på bokförda värden och gör att målet på 10 % nås. Starka 
marknadsvärden innebär att den justerade soliditeten överstiger målet på 25 %.   

Det är av vikt att bolaget framöver fortsatt når avkastningskravet för att klara ökat underhåll och 
ökad skuldsättningsgrad.  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
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AB Sandhultsbostäder 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 17,4 18,6 19,5 

Res efter finansnetto 0,6 0,5 1,6 

Direktavkastning, % 3,5 2,9 3,5 

Balansomslutning 205,6 233,7 325,5 

Soliditet, bokförd, % 15,5 13,8 10,4 

Soliditet, justerad, % 23,9 22,2 18,7 

Investeringar 18,8 31,6 95,5 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Sandhult, Sjömarken och Sandared). 

Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 60 lägenheter på Räveskallatomten i Sjömarken har fortsatt under året, och 
inflyttning sker från mars 2019. I en andra etapp finns det möjligheter att bygga ytterligare ca 50 
lägenheter. 

Hyran höjdes med 1,4 % från den 1 april 2018. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolagets direktavkastning 2018 uppgår till 3,5 % vilket innebär att kravet på 4 % inte uppnås. 

Soliditeten försvagas i och med nybyggnationen och målet på 10 % på bokförda värdet nås 
precis, medan justerad soliditet ligger en bit under målet på 25 %. 

Det är viktigt att bolaget når en högre vinstnivå och direktavkastning framöver för att klara 
underhåll, pågående nyproduktion och på sikt även höjda räntor.   

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
och verka inom.  

AB Toarpshus 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 27,3 27,3 27,8 

Res efter finansnetto 2,0 0,2 0,9 

Direktavkastning, % 3,3 2,3 2,7 

Balansomslutning 147,6 146,4 177,1 

Soliditet, bokförd, % 11,0 11,2 9,8 

Soliditet, justerad, % 41,9 42,4 38,1 

Investeringar 0,4 1,5 33,8 
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Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och 
Rångedala).  

Väsentliga händelser under året 
Under året har nybyggnation av 50 lägenheter på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors påbörjats. 
Lägenheterna kommer att färdigställas i två etapper, med inflyttning i september 2019 och i april 
2020.  

Från den 1 april 2018 höjdes hyran med 1,4 %. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget gör ett svagt resultat 2018 och direktavkastningen uppgår till 2,7 %, klart lägre än 
avkastningskravet på 4 %.  

Den pågående nybyggnationen försvagar soliditeten på bokförda värden och målet på 10 % nås 
inte riktigt. Starka marknadsvärden innebär att justerad soliditet överstiger uppsatt mål på 25 %. 

Kommunstyrelsen konstaterar att bolaget har utmaningar i det stora underhållsbehovet och 
ökade kapitalkostnader till följd av nyproduktionen. Trots ett gynnsamt ränteläge och låga 
vakanser har bolaget svårt att nå önskvärd lönsamhet.  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  

Viskaforshem AB 

Nyckeltal, mnkr 2016 2017 2018 

Omsättning 40,4 41,2 41,5 

Res efter finansnetto 4,5 3,4 4,4 

Direktavkastning, % 4,2 3,7 4,0 

Balansomslutning 422,4 414,6 410,4 

Soliditet, bokförd, % 9,4 10,5 11,6 

Soliditet, justerad, % 20,7 25,4 27,3 

Investeringar 17,4 2,5 6,2 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Viskafors, Rydboholm och Svaneholm). 

Väsentliga händelser under året 
Bolaget har under 2018 inte haft någon pågående nyproduktion utan gjort löpande underhåll och 
slutfört indragning av fiber till alla lägenheter och lokaler. Planering av nybyggnation i form av 13 
småhus och 30 trygghetsbostäder i Viskafors, med tänkt byggstart under 2019, pågår. 

Hyran höjdes med 1,2 % från den 1 april 2018. 
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Kommunstyrelsens bedömning 
Viskaforshem visar ett bra resultat i nivå med budget, och en direktavkastning på 4,0 % vilket är i 
enlighet med ägarens krav.  

Resultatnivåerna de senaste åren har stärkt bolagets egna kapital vilket förbättrat soliditeten. 
Bolaget är nu över Kommunfullmäktiges mål för både bokförd soliditet på 10 % och för justerad 
soliditet på 25 %.  

Bolaget har en hög belåningsgrad och är starkt räntekänsligt. Det är positivt, och nödvändigt, att 
bolaget bygger ett resultat och stärker soliditeten i tider av låg marknadsränta och låga vakanser.  

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  

Övriga 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva 
räddningstjänsten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, 
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. Räddningstjänstförbundet 
redovisar ett resultat 2018 på 2,3 mnkr (6,5). Borås Stads bidrag 2018 till förbundet var 81,2 mnkr 
(78,9 mnkr). 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 
Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerade till förbundet. Borås Stads ägarandel är 55 %. 

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. 
Sammanfattningsvis ska förbundet;  
• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
• Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
• Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och

organisationer på regional nivå.

Kommunalförbundet redovisar ett resultat på 0,8 mnkr (2,0). Borås Stads bidrag till förbundet 
2018 (förbundsbidrag samt medlemsavgift för Navet och Medarbetarcentrum) var 15,8 mnkr 
(15,5).   
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Välfärdsbokslut – för ett socialt hållbart Borås 

Omvärld 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv 
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors lika värde står i centrum vilket kräver 
tillit, förtroende och att människor känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Den sociala 
hållbarheten är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att nå ett socialt hållbart samhälle krävs en samsyn kring 
vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda. Det innebär också att det som erbjuds tillgodoser alla 
människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs och skyddas. 

Utmaningen vi står inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika befolkningsgrupper och att 
dessa skillnader ökar. Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan 
geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, 
genomförande och uppföljning, t.ex. i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället anpassas 
och utformas utifrån de grupper som har störst behov.  

Prioriteringar i Borås 

Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala hållbarheten i Borås och utgår från det nationella 
folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation”. Välfärdsbokslutet 
beskriver med hjälp av nyckeltal utvecklingen inom de områden som påverkar den sociala 
hållbarheten. Utvecklingen kopplas till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de mänskliga 
rättigheterna, de åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet samt Borås Stads vision 2025. 

Eftersom effekter av olika levnadsvillkor byggs upp under hela livet är barn och ungdomar 
prioriterade i de insatser Borås gör för att minska sociala skillnader i hälsa. Äldre är också en 
prioriterad grupp och hälsan för den äldre åldersgruppen har sedan 2016 ett särskilt avsnitt i 
Välfärdsbokslutet.  

Välfärdsbokslut – indikatorer 

Sedan 2001 har Borås Stad sammanställt Välfärdsbokslut. Data samlas in årligen genom att 
använda befintlig nationell och lokal statistik. Man genomför dessutom egna 
enkätundersökningar i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet vartannat år. Fram till 2012 togs 
årliga välfärdsrapporter fram men sedan 2013 görs rapporten vartannat år.  

I tabellen presenteras några av de nyckeltal som mäts i Borås Stads Välfärdsbokslut. Samtliga data 
är de senast uppdaterade siffrorna och i procent. 
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* Hälsoenkäten Årskurs 8
** Exkl. nyinvandrade och elever med okänd bakgrund

Delaktighet, inflytande och tillit 

Sverige har ett av världens högsta valdeltagande. Även i Borås är deltagandet högt, 83,4 procent, 
och över tid är trenden positiv när det gäller valdeltagandet i kommunalvalet. Det är viktigt med 
ett högt deltagande av många olika anledningar. Framför allt för att det minskar utrymmet för 
stora skillnader mellan röstare och icke-röstare. Ju fler som röstar desto mer jämnt fördelat blir 
deltagandet mellan olika grupper och platser. Det gör det också lättare att realisera politisk 
jämlikhet och förverkliga folkviljan, två av demokratins viktigaste kärnvärden.  

Samtidigt som Borås har ett högt valdeltagande skiljer det mycket mellan våra olika geografiska 
områden. Högst valdeltagande i kommunalvalet 2018 hade Tämta-Vänga med 94,6 procent 
jämfört med Hässleholmen Södra som hade lägsta valdeltagandet på 52,7 procent.  

De som känner tillit till andra är också mer intresserade av att delta i sociala aktiviteter, vilket kan 
bidra till en bättre hälsa. Tillit är också en förutsättning för att känna sig trygg. 70 procent av de 
vuxna i Borås anger att de har tillit till andra (Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät 2015-2018). 
Männen i Borås har en något högre tillit till andra än vad kvinnorna har. 

Sammanställning nyckeltal
Män Kvinnor Alla Trend

Delaktighet, inflytande och tillit
Valdeltagande kommunalval (2018) i.u i.u 83 Positiv
Har tillit till andra, vuxna (2018) 71 69 70 Oförändrad

Goda uppväxtvillkor
Behörighet till gymnasiet (2018)** 80 86 83 Negativ
Känt sig nere 1 g/v eller oftare (2017)* 22 50 34 Oförändrad
Känner sig stressad av skolarbetet (2017)* 32 63 46 Oförändrad

Livsvillkor och levnadsförhållanden
Förvärvsfrekvens 35-54 år (2016) 87 84 85 Negativ
Eftergymnasialt utbildade 35-54 år (2017) 35 44 39 Positiv
Öppet arbetslösa 18-24 år (2018) 3,7 2,5 3,1 Negativ
Känner sig otrygg utomhus, vuxna (2018) 13 49 30 Negativ

Levnadsvanor
Tränar 2-3 ggr/v eller oftare (2017)* 81 73 78 Oförändrad
Inte druckit alkohol (2017)* 86 86 86 Positiv
Riskabla alkoholvanor, vuxna (2018) 19 12 15 Negativ

Hälsosamt åldrande
Medelinkomst 65+ (2017) 277,6 197,6 233,2 Positiv
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Goda uppväxtvillkor

I barndomen läggs grunden för vår psykiska och fysiska hälsa. Tyngden i arbetet med en jämlik 
hälsa ska ligga på tidiga insatser tidigt i ett barns liv och innan problemen blivit för stora. Det 
finns en stark koppling mellan barns uppväxtvillkor och vuxnas ekonomiska och sociala trygghet. 
De viktigaste bestämningsfaktorerna för barns hälsa är hemmet, skolan och en meningsfull fritid.  

Flera av indikatorerna som beskriver barns och ungas hälsa är oförändrade över tid. Det gäller till 
exempel andelen elever i årskurs 8 som har en vuxen att prata öppet och förtroligt med (87 
procent) och andelen som känner sig trygg i skolan (74 procent). Samtidigt kan man se att 
skillnaderna mellan geografiska områden och skolor är stor.  

Andelen behöriga till gymnasiet minskar över tid. Skillnaden mellan flickor och pojkar minskade 
under förra mättillfället men har nu ökat igen. De relativt höga talen för psykosomatiska besvär så 
som sömnsvårigheter, huvudvärk och ont i magen ligger kvar på samma höga nivå. Flickorna 
upplever i högre utsträckning psykosomatiska besvär och är mer stressade av skolarbetet än vad 
pojkarna är.  

Livsvillkor och levnadsförhållanden

Förvärvsfrekvensen i åldersgruppen 35-54 år är oförändrat hög i Borås. Trenden har varit positiv 
i några år men är vid det senaste mättillfället negativ. Framförallt beror det på att kvinnornas 
andel minskar. Det är dock viktigt att komma ihåg att siffrorna släpar efter två år.  

Andelen med eftergymnasial utbildning fortsätter att öka, även om förändringen sker långsamt 
med en ökning på cirka en procentenhet per år. Betydligt fler kvinnor än män har en 
eftergymnasial utbildning. Under 2017 var andelen öppet arbetslösa kvar på ungefär samma nivå 
som året innan, vilket skulle kunna tyda på att den tidigare ökningen hade stannat av. Men, under 
2018 ökar andelen öppet arbetslösa 18-24 år åter igen. För samtliga utav dessa tre indikatorer är 
skillnaderna mellan geografiska områden stor. 

Trots att vi bor i ett av världens tryggaste länder och aldrig haft det så tryggt som nu känner sig 
många otrygga utomhus, framförallt kvinnor. I Borås ökar andelen som känner sig otrygga 
utomhus över tid (enkäten Hälsa på lika villkor, 2018). Skillnaden mellan män och kvinnor är stor, 
där hälften av alla kvinnor känner sig otrygga utomhus jämfört med drygt en tiondel av männen. 

Levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss 
har stor betydelse för hur vi mår både psykiskt och fysiskt. 

Andelen elever som är fysiskt aktiva 2-3 gånger i veckan eller oftare är oförändrad över tid. Fler 
pojkar än flickor är fysiskt aktiva. Precis som när det gäller flera av de andra nyckeltalen finns det 
stora skillnader mellan geografiska områden och mellan könen.  
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Under en lång tid har det varit en positiv utveckling med allt fler ungdomar som avstår från 
alkohol i de tidiga tonåren. I den första Hälsoenkäten år 2001 svarade 63 procent av eleverna i 
årskurs 8 att de inte druckit alkohol. I enkäten 2017 har andelen som inte druckit ökat till 86 
procent.  

I den vuxna befolkningen brukar 90 procent alkohol men mängden alkohol per invånare över 15 
år är betydligt lägre i vårt land än på kontinenten. I den nationella enkäten Hälsa på lika villkor 
bedöms 19 procent av männen och 12 procent av kvinnorna i Borås ha riskabla alkoholvanor, 
vilket är en ökning över tid.  

Hälsosamt åldrande

Att hindra det naturliga åldrandet är omöjligt men det går att stärka det friska genom olika 
hälsofrämjande insatser. På så sätt kan livskvalitén för individen förbättras och 
samhällskostnaderna för vård och omsorg minskar. I takt med att medellivslängden ökar blir 
gruppen äldre större men samtidigt också friskare. En utmaning är hur samhället på olika sätt kan 
underlätta för de äldre att leva ett aktivt liv och fortsätta vara delaktiga.  

Vilka ekonomiska förutsättningar en individ har är på många sätt väldigt betydelsefullt. 
Medelinkomsten för åldersgruppen 65+ ökar över tid i Borås. Männens medelinkomst är högre 
än kvinnornas och det skiljer också mycket mellan geografiska områden.  
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Miljörapport Borås Stad 2018
Det finns en uttalad viljeinriktning att Borås Stad ska vara en miljöledande kommun, det vill säga en 
kommun som ligger i framkant i miljöarbetet och inspirerar andra till hållbar utveckling. Som organisation 
med drygt 10 000 anställda har Borås Stad stora möjligheter att påverka och vara vägledande för andra 
genom sitt miljöarbete, ett ansvarstagande som underlättas om alla medarbetare och politiker deltar 
aktivt.  

Uppföljningen av 2018 år miljöarbete blir den första utvärderingen för några av Borås Stads nya miljömål 
(gäller 2018-2021). Alla etappmål och aktiviteter i Borås Stads miljömål har inte följts upp 2018, eftersom 
vissa etappmål och aktiviteter är beroende av att andra etappmål/aktiviteter genomförs först. Det noteras 
dock att en del nya miljömål ännu inte etablerats i organisationen – det kan då bli svårt att nå vissa mål 
utifrån den takt som miljöarbetet bedrivs idag. 

Texten som följer är en sammanfattning av Borås Stads Miljörapport 2018, en rapport som är 
sammanställd av Miljöförvaltningen. Borås Stads miljömål 2018-2021 och Miljörapport 2018 finns att läsa 
i sin helhet på boras.se. 

Mål 1:Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom 
miljöområdet 

Ett strukturerat och konsekvent miljöarbete i form av miljöledningssystem är en bra förutsättning för 
framåtskridande hållbarhetsarbete. Majoriteten (86 procent) av alla förvaltningar och bolag med fler än 
10 anställda inom kommunkoncernen har ett miljöledningssystem.   

I skolans värld har utvecklingen stagnerat, andelen skolor som är anslutna till Grön Flagg* är fortfarande 
85 procent (samma andel som för år 2017). Trots att siffran är densamma, så förblir Borås Stad i topp 
bland Sveriges kommuner när det gäller skolor som är anslutna till Grön Flagg. 

*Grön Flagg är ett program som hjälper pedagoger, rektorer, och elever att väcka upptäckarglädje kring
hållbarhetsfrågor för att tillsammans skapa ett långsiktigt engagemang i arbete med social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet.

För ett fungerande miljöarbete är det viktigt att personal och politiker är införstådda och har engagemang i 
miljöfrågorna, något som bland annat kan fås genom miljöutbildning. Miljöförvaltningen har under några år 
regelbundet erbjudit miljöutbildning för anställda. Numera erbjuds detta även politiker. Totalt sett har 54 procent 
(53 procent för år 2017) av alla anställda inom förvaltningar och bolag genomgått en miljöutbildning. Antalet som 
utbildas motsvarar dock i stort sett samma antal som slutar sin anställning i Borås Stad. 

Mål 2:Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

Konsumtionsfrågan är en av de större frågorna som behöver ses över på såväl global som lokal nivå. Det har blivit 
mer uppenbart att det är ohållbart att hela tiden öka konsumtionen av varor och tjänster i en värld med ändliga 
resurser. Dessutom skapar dagens konsumtion mycket avfall. I Borås arbetar man med att ta fram en ny avfallsplan. 
Avfallsplanen ska i förlängningen bland annat leda till ett gemensamt system för hantering av kommunalt avfall med 
fokus på resursbesparing. 

För att minska antalet farliga kemikalier inom Borås Stads organisation, finns ett uttalat mål om att upphandla ett 
kemikaliehanteringssystem. En problematik är att det råder stora oklarheter kring vem som ska äga och ha ansvar för 
kemikaliehanteringssystem, ett system som är tänkt att gagna hela organisationen. 
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Mål 3:Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam 
livsmiljö 

Tyvärr har inte arbetet med att kartlägga framtida klimateffekter ännu påbörjats. För att arbetet ska ta fart behöver 
ansvar och resurser tilldelas någon/några.  

Arbetet med byggnationer och markentreprenader sker på olika sätt i kommunkoncernens byggande förvaltningar 
och bolag. Mer utbyte mellan verksamheterna och utveckling av arbetsmetoder är önskvärt. De flesta byggmaterial 
är miljö- och hälsomässigt hållbara, men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Det är viktigt att säkerställa att 
den egna personalen, eller vid entreprenad anlitad personal, har rätt kompetens och förutsättningar att välja rätt 
material. 

Mål 4:Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

Användningen av fossila bränslen måste minska av flera skäl, bland annat av klimatskäl men också för den 
föroreningsproblematik utsläppen ger i tätorter. Det som gjorts är till exempel ruttplanering, det vill säga 
att körning av Borås Stads fordon planeras så att dessa inte körs mer än nödvändigt. En problematik är 
dock att tankstationer som levererar förnyelsebart bränsle bara finns på ett fåtal ställen i kommunen. Ett 
ständigt pågående arbete är också översyn av transporter i organisationen, som att till exempel ersätta 
bilresor med cykel när så är möjligt. 

Bildtext: Användning av fordonsbränsle i kommunkoncernen Borås Stad. 

Statistiken över energianvändningen för lätta och tunga fordon har varierat över åren, men andelen 
fossila bränslen har minskat kraftigt. Målet att fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen ska minska 
med 60 procent från år 2015 till 2021 ser ut kunna nås. 

Energieffektivisering i samband med ombyggnation är en genomgående norm i kommunkoncernen. 
Genom att se över till exempel ventilation, styrning och belysning kan det göras stora energibesparingar. 
En total energieffektivisering med 15 procent jämfört med 2016 är inte omöjligt, men kan försvåras av att 
många effektiviseringsåtgärder genomfördes innan 2016. 
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I samband med miljömålen ska även Energi- och klimatstrategin följas upp. Uppföljningen visar att det 
finns positiva trender kring minskade utsläpp från fossilenergianvändning samt energieffektivisering. För 
att nå ambitionsnivån i Energi- och klimatstrategin behöver det dock tas större krafttag inom transporter, 
energi och konsumtion. 

Arbetet med att ta fram en ny trafikplan har påbörjats. Syftet med planen är att minska biltrafiken och 
istället gynna resor till fots, med cykel eller kollektivtrafik.  

Mål 5: Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

Borås har en vacker och mångfacetterad natur som är väl värd att bevara till kommande generationer. Variation i 
landskapet med olika naturtyper bidrar till en hög biologisk mångfald som i sin tur kan tillföra värden till oss 
människor som inte går att räknas i pengar. För att öka andelen ädellövskog i kommunen har 2,5 hektar granskog 
gallrats bort för att gynna ek. Vid de nya elljusspåren vid Gässlösa har även 0,5 hektar bok planterats. 

Lika viktigt som att det är att värna om naturen inom Borås Stads verksamheter är det att öka kunskapen hos 
organisationer och markägare för att inspirera till naturvårdsåtgärder. Åtgärder som gynnar blommande marker är 
något som lyfts extra under 2018. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Verksamheterna under 2018 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås 
Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sand-
hultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, 
bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Dispositioner i Bokslut 2018 föreslås att göras enligt nedan: 
Avsättning till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31  100 000 000 kr. 
Medfinansiering av statlig infrastruktur      13 000 000 kr 
Projekt Sommarlovskort i kollektivtrafiken under 4 år    20 000 000 kr 
Beloppen är inräknade i kommunens redovisade resultat.  

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 139 457 000 kr överförs från tidigare år till 2019 
enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING 

Ej förbrukade investeringsmedel 2018 på sammanlagt 102 346 000 kronor omdisponeras från tidigare år 
till 2019 enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar.  

I övrigt godkänns Årsredovisning 2018 för Borås Stad. 

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akade-
miplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, 
AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ulf Olsson 

Magnus Widén 

137



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00   E-post boras.stad@boras.se   Webbplats boras.se



 
 
 
 
 
 
Ombudgetering av 
investeringsanslag 2018, 
underlag 



 Bilaga till årsredovisning 2018, investeringar

Projekt Kommentar

Energibesparande åtgärder Lfn 8 000 6 460 1 540 Årligt anslag
Miljöanpassningar Lfn 1 000 1 540 -540 Årligt anslag
Solenergi Lfn 3 000 37 2 963 Årligt anslag
Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler Lfn 1 000 1 342 -342 Årligt anslag
Hyresgästanpassningar Lfn 8 000 15 206 -7 206 Årligt anslag
Säkerhetsinvesteringar Lfn 1 000 1 251 -251 Årligt anslag
Underhållsinvesteringar Lfn 39 000 37 488 1 512 Årligt anslag
Vattentornet restaurering Lfn 9 000 9 000 5 678 3 322 3 322 Pågår
Entré Stadshuset, medborgarservice Lfn 7 000 1 000 1 000 1 000 Ej påbörjat
E-arkiv Ks 2 300 2 300 1 179 1 121 Klart
Nytt ärendehanteringssystem Ks 2 000 2 000 1 998 2 Klart
Kopiatorer/utskriftsenheter Sn 3 000 2 456 544 Årligt anslag
Fordon och maskiner Sn 15 000 16 950 -1 950 Årligt anslag
Pantängen Sn 6 000 6 000 3 012 2 988 2 443 Pågår
Inköp av fastigheter Ks 40 000 96 143 -56 143 Årligt anslag
Beläggningsunderhåll Tn 7 284 8 126 -842 -842 Årligt anslag fr o m 2019
Attraktiv stad Tn 6 082 7 666 -1 584 -1 584 Pågår
Div mindre gatu- och broarbeten Tn 3 109 3 181 -72 -72 Pågår
Program för tillgänglighet Tn 4 216 800 3 416 3 416 Årligt anslag fr o m 2019
Gång- och cykelvägar Tn 20 258 10 352 9 906 9 906 Pågår
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 570 2 838 -2 268 -2 268 Årligt anslag fr o m 2019
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn 1 764 423 1 341 1 341 Årligt anslag fr o m 2019
Ny kollektivtrafik Tn 8 629 739 7 890 7 890 Pågår
Upprustning centrummiljöer Tn 7 321 3 258 4 063 4 063 Pågår
Borås Viared flygplats Tn 612 705 -93 -93 Årligt anslag fr o m 2019
Promenadstråk längs Viskan Tn 7 770 3 070 4 700 4 700 Pågår
Ny Nybro och gångstråk till kongresshus/högskola Tn 44 000 8 818 7 007 1 811 1 811 Pågår
Grönområdesplan Tn 1 424 1 070 354 354 Årligt anslag fr o m 2019
Lekplatser Tn 5 301 5 441 -140 -140 Årligt anslag fr o m 2019
Papperskorgar Tn 4 000 3 014 1 494 1 520 1 520 Pågår
Trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur Tn 2 664 1 642 1 022 1 022 Pågår
Diverse mindre parkinvesteringar Tn 1 822 1 603 219 219 Årligt anslag fr o m 2019
Utveckling av konstgräsplaner Fofn 2 000 321 1 679 1 679 Årligt anslag fr o m 2019

Omdisponeras 
till 2019

Ansvarig 
nämnd

Godkänd 
utgift

Budget  tom 
2018

Utgift tom 
2018 Avvikelse
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Projekt Kommentar
Omdisponeras 

till 2019
Ansvarig 
nämnd

Godkänd 
utgift

Budget  tom 
2018

Utgift tom 
2018 Avvikelse

Utveckling av spår och leder Fofn 3 500 4 819 -1 319 2 859 Årligt anslag fr o m 2019
Utveckling av näridrottsplatser Fofn 3 000 5 671 -2 671 Årligt anslag
Utveckling av badplatser Fofn 500 207 293 398 Årligt anslag fr o m 2019
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne Fofn 1 500 1 671 -171 Årligt anslag
Evenemangsstaden Fofn 3 530 3 053 477 477 Pågår
Isbana Boda Fofn 15 000 15 000 15 443 -443 Klart
Wifi idrottsanläggningar Fofn 1 150 650 649 1 1 Pågår
Boråshallen, ombyggnad (bl a tillgänglighetsanp) Lfn 22 000 600 600 600 Ej påbörjat
Skyttecentrum Lfn 355 -355 Förstudie
Borås simarena reinvestering Lfn 48 -48 Pågår
Bodavallen ombyggnad Lfn 164 -164 Förstudie
Sjöbovallen ombyggnad Lfn 15 500 500 170 330 330 Förstudie
Sven Ericsonvallen ny- och ombyggnad Lfn 15 410 4 800 1 023 3 777 3 777 Pågår
Nya Fristadhallen Lfn 31 200 31 200 314 30 886 -314 Förstudie
Skjuthall polisutbildningen Lfn 32 000 0 1 088 -1 088 -1 088 Pågår
Stadsparksbadet  renovering Lfn 93 300 93 300 90 025 3 275 Klart
Stadsparksbadet  renovering etapp 2 Lfn 1 442 -1 442 Ej påbörjat
Skatehallen tillbyggnad Lfn 4 420 4 420 4 379 41 Klart
Konstnärlig gestaltning / Textilkonst Kun 3 000 4 859 -1 859 Årligt anslag
Förvaltningsövergripande investeringar Kun 500 318 182 Årligt anslag
Meröppet bibliotek Kun 300 300 291 9 9 Pågår
Kulturskolan Simonsland Kun 7 000 7 000 7 020 -20 Klart
Kulturskolan Mötesplats Hässleholmen Kun 1 000 1 000 711 289 289 Pågår
TXM montrar Kun 3 000 3 000 3 799 -799 Klart
Kulturhuset, scenteknik Stadsteatern Lfn 72 000 72 000 80 032 -8 032 Klart
Borås museum Ramnaparken, Marbostugan tak Lfn 1 114 1 114 1 042 72 Klart
Kulturhuset, Konstmuséet entré ombyggnad Lfn -402 402 -804 Förstudie
Viared Västra, åtgärder för gator Ks 6 100 2 190 3 910 Årligt anslag
Viared Norra, åtgärder för gator Ks -400 400 -800 Årligt anslag
Äspered förskola Lfn -360 360 Ej påbörjat
Kristinegården ombyggnation Lfn 38 950 700 843 -143 -143 Förstudie
Alidebergs förskola, Vildmarkens förskola Lfn 47 404 13 200 2 071 11 129 11 129 Pågår
Norrby förskola, KreaNova Lfn 40 380 40 380 40 690 -310 Klart
Göta förskola, Silverpoppeln Lfn 39 240 32 300 33 963 -1 663 -1 663 Pågår
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen Lfn 39 700 32 500 28 703 3 797 3 797 Pågår
Gånghester förskola Lfn 39 100 1 700 2 816 -1 116 -1 116 Senarelagt
Fristad 1 förskola, Tallbacken Lfn 35 000 35 000 35 272 -272 Klart
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Projekt Kommentar
Omdisponeras 

till 2019
Ansvarig 
nämnd

Godkänd 
utgift

Budget  tom 
2018

Utgift tom 
2018 Avvikelse

Brämhult förskola, Kärrabacken Lfn 35 485 35 485 35 096 389 Klart
Strandvägens förskola Lfn 37 950 1 850 1 917 -67 -67 Pågår
Kransmossen förskola Lfn 33 565 33 565 33 372 193 Klart
Sagavallen förskola Lfn 32 189 32 189 34 674 -2 485 Klart
Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd Lfn 40 950 500 500 500 Ej påbörjat
Byttorp, 6 avd Lfn 43 950 500 500 500 Ej påbörjat
Norrby 2, 6 avd Lfn 39 100 500 500 500 Ej påbörjat
Sparsör Vinkelvägen, 6 avd Lfn 39 100 500 500 500 Ej påbörjat
Förskola inventarier Fn 2 000 1 820 180 Klart
Familjecentral inventarier Fn 400 0 400 Finns med i budget 2019
Särlaskolan ombyggnad Lfn 146 000 1 259 1 342 -83 -83 Förstudie
Myråsskolan om- och tillbyggnad Lfn 130 000 1 600 1 729 -129 -129 Pågår
Norrbyskolan ombyggnad Lfn 75 000 2 500 2 677 -177 -177 Pågår
Byttorpskolan, ny- och ombyggnad Lfn 135 000 2 500 2 357 143 143 Pågår
Erikslundskolan om- och tillbyggnad Lfn 130 000 500 135 365 365 Förstudie
Gånghesterskolan ombyggnad Lfn 105 000 105 000 98 486 6 514 Klart
Bodaskolan etapp 2 Lfn 164 500 164 500 148 925 15 575 Klart
Bodaskolan etapp 3, plan 4 Lfn 30 000 30 000 17 168 12 832 Klart
Fristad högstadie energieffektivisering/ombyggnad Lfn 43 660 43 660 38 757 4 903 Klart
Daltorpskolan fritidsgård och skolbibliotek Lfn 13 400 13 400 13 969 -569 Klart
Sjömarkenskolan ombyggnad Lfn 114 000 45 900 34 864 11 036 11 036 Pågår
Kronängsskolan Lfn 20 250 20 250 18 531 1 719 Klart
Gässlösa modulskola Lfn 24 300 24 300 323 23 977 23 977 Pågår
Gånghesterskolan, inventarier Grn 3 000 3 000 2 462 538 538 Pågår
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad Lfn 36 530 28 530 27 320 1 210 1 210 Pågår
Viskastrandgymnasiet ombyggnad Lfn 28 810 17 810 29 083 -11 273 -11 273 Pågår
Bäckängsgymnasiet bibliotek och matsal Lfn 33 651 33 651 36 515 -2 864 Klart
Almåsgymnasiet verksamhetsanpassning 2017 Lfn 1 203 1 368 -165 Klart
Sven Eriksongymnasiet studieverkstad Lfn 1 802 1 648 154 Klart
Sven Eriksongymnasiet, verksamhetsanpassning 2018 Lfn 1 000 204 796 796 Pågår
Almåsgymnasiet, verksamhetsanpassning 2018 Lfn 1 500 1 166 334 334 Pågår
Viskastrandsgymnasiet, verksamhetsanpassning 2018 Lfn 750 246 504 504 Pågår
Bäckängsgymnasiet, verksamhetsanpassning 2018 Lfn 750 664 86 86 Pågår
Sven Erikssongymnasiet, inventarier Gvun 2 000 1 702 298 Klart
Viskastrandsgymnasiet, inventarier Gvun 2 000 2 645 -645 Klart
Björkängsgymnasiet, inventarier Gvun 2 000 1 654 346 Klart
Skogsfrugatan LSS-boende Lfn 18 000 15 600 14 459 1 141 1 141 Pågår
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Projekt Kommentar
Omdisponeras 

till 2019
Ansvarig 
nämnd

Godkänd 
utgift

Budget  tom 
2018

Utgift tom 
2018 Avvikelse

Gyllingtorpsgatan LSS-boende Lfn 17 000 16 700 12 627 4 073 4 073 Pågår
Backhagsvägens LSS Lfn 18 150 2 000 2 000 2 000 Ej påbörjat
Sörmarkslidens LSS Lfn 18 150 2 000 2 000 2 000 Ej påbörjat
Färgargatan LSS-boende Lfn 18 150 2 000 157 1 843 1 843 Förstudie
Gruppbostad SOL Lfn 30 000 3 000 3 000 3 000 Ej påbörjat

Summa 2 323 308 1 343 604 1 246 121 97 483 102 346
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Kommunfullmäktiges 
uppdrag med kommentarer 
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Människor möts i Borås 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Föreningar och privatpersoner 
skall kunna boka lokaler direkt 
på nätet i förvaltningens 
bokningssystem under 2015. 
Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och 
friluftsanläggningarna är 
synkroniserade till 
bokningssystemet, så att 
anläggningarna blir tillgängliga 
för hyresgästen på den 
aktuella tiden. 

 Delvis 
genomfört 

En kommunövergripande SKL-
upphandling pågår med ca 200 
deltagande kommuner. Borås är en 
av 19 pilotkommuner, som ligger 
ca ett halvår före övriga kommuner. 
Tidsplanen är att vi ska ta ställning 
till ett nytt system senvåren 2019. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2013  

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska i samverkan med berörda 
nämnder samt föreningslivet 
utreda behov och 
förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på 
lämplig plats. 

 Delvis 
genomfört 

Under de senaste två åren har 
diskussioner förts med Borås 
Basket om en evenemangshall på 
lämplig plats i Borås. Arbetet pågår 
i samband med utredningen om 
eventområdet Knalleland. Under 
tiden arbetar vi tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Borås Basket om ett alternativ, en 
"lightlösning", i Boråshallen, med 
en om- och tillbyggnad av en 
restaurang och plats för besökare 
som vill äta, placeras bakom ena 
kortsidan av läktaren.  (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 

2015  

AB Bostäder uppdras att 
fortsätta med omdaningen av 
Hässle torg. 

 Delvis 
genomfört 

Färdigställs under 2019. 
Byggprojektet ”Mötesplats 
Hässleholmen” rullar på i full fart. 
Lokalen lämnas över enligt 
plan/avtal med LFF; 2019-08-01. 
(Kommunala bolag) 

2015 Avlutas, projektet 
snart klart 

Kommunstyrelsen uppdras att i 
lämpliga upphandlingar ställa 
krav, eller ha som 
bedömningskriterier, huruvida 
uppdragstagaren kan erbjuda 
funktionsnedsatta arbete i 
samband med uppdraget. 

 
Genomfört 

Koncerninköp arbetar för att 
införliva kraven på ett bra sätt i 
upphandlingar och för detta har vi 
utvecklat en matris som bör tas av 
politiken som passar för ändamålet. 
Detta är ett led i det arbete som vi 
utvecklar kring 
socialhänsynstagande i offentlig 
upphandling och vi har börjat ställa 
sociala krav i våra upphandlingar 
där det är lämpligt. Vi samarbetar 
med en resurs från 
arbetslivsförvaltningen för att stötta 
oss i dessa frågor som är på plats 
hos oss en dag i veckan. Efter att vi 
har fått tillgång till denna resurs har 
7 stycken upphandlingar 
genomförts där krav gällande social 
hänsyn har ställts. 
(Kommunstyrelsen) 

2016 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Knalleland har år efter år blivit 
allt mer av en mötesplats kring 
idrott och evenemang. Under 
2016 ska Borås stad och 
föreningslivet utreda hur 
området kan kompletteras till 
ett fullskaligt eventområde, och 
vilka investeringar detta skulle 
kräva. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är färdigberett och 
beslutas i februarinämnden 2019 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2016 Avslutas, 
utredningen bifogas 

Tillgängligheten på 
kommunens badplatser ska 
öka och eventuellt behov av 
badbryggor på ytterligare 
platser ska kartläggas. 

 
Genomfört 

Badplatsutredningen är klar och har 
redovisats på nämndens möte 
2018-04-04 § 51. Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutar att 
godkänna ”Badplatsutredning 
2018” med tillhörande 
investeringsplan för de kommande 
fem åren. Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutar 
dessutom att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att 
arrangera 
simskola/vattenvaneskola för unga 
vuxna på Almenäs under 
sommaren samt också möjligheten 
att ha badvakter på Almenäs under 
de mest välbesökta dagarna 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2017 Avslutas, 
utredningen bifogas 

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska ta fram en friluftsplan för 
Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är färdigberett och ska ut 
på remiss, för beslut under 
senvåren 2019 (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 

2017  

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, inom ramen för 
sitt samordningsansvar, 
klargöra samt tydliggöra 
mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om 
sociala bostäder. 

 
Delvis 
genomfört 

Nämnden har i juni månad beslutat 
att översända ett förslag till 
Kommunstyrelsen som tydliggör 
ansvar och befogenheter som är 
kopplade till sociala bostäder. 
Enligt förslaget ska Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ansvara 
för att handlägga och fatta beslut 
om ansökningar rörande sociala 
bostäder för de som står utanför 
eller har hög risk att hamna utanför 
bostadsmarknaden. Ansvaret att 
anskaffa sociala bostäder ska i 
förslaget Arbetslivsnämnden ha. 
Förslaget har ifrån KS gått ut på 
remiss och inget beslut är fattat. 
(Individ- och 
familjeomsorgsnämnden) 

2017  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur vi på 
bästa vis kan samordna 
bostäder åt de som nu är 
utanför bostadsmarknaden. 

 
Delvis 
genomfört 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har våren 
2018 lämnat ett förslag till 
Kommunstyrelsen som handlar om 
samordning av bostäder för de som 
är utanför bostadsmarknaden. 
Förslaget har tagits fram av en 
arbetsgrupp med representanter 
från flera nämnder samt 
kommunala bostadsbolag och ger 
förslag på hur samordning och 
ansvarsfördelning kan hanteras. 
Förslaget är ute på remiss 
och inget beslut är fattat. (Individ- 
och familjeomsorgsnämnden) 

2017  

Vård- och äldrenämnden får i 
uppdrag att utreda behovet 
och lägga fram förslag till 
utbyggnad av nya boenden. 
Både riktlinjer och antal platser 
för både korttids- och vård- och 
omsorgsboende ska ses över. 
Möjligheten att samlokalisera 
nya förskolor och nya 
äldreboenden ska beaktas. 

 
Genomfört 

Vård- och äldrenämnden skickade i 
maj 2017 en begäran till 
Lokalförsörjningsnämnden om en 
utredning inför en förstudie för ett 
nytt vård- och omsorgsboende. 
Nämnden har också med behovet 
av nya vård- och omsorgsboenden 
i Lokalresursplanen för 2019. 
Under 2017 tog nämnden fram 
förslag till riktlinjer för vård- och 
omsorgsboende, vilka fastställdes i 
KF i mars. Riktlinjer för 
korttidsvistelse är beslutade av 
nämnden i juni 2018 och slutligt 
beslut togs av KF i november. 
Möjligheten till samlokalisering med 
nya förskolor utreds i varje situation 
där nya äldreboenden aktualiseras. 
(Vård- och äldrenämnden) 

2017 Avslutas 

Ett interreligiöst råd initierat av 
Borås Stad skulle kunna vara 
ett sätt att erbjuda en 
mötesplats för människor som 
bekänner sig till olika 
religioner. Kommunstyrelsen 
får i uppdrag att utreda hur ett 
sådant råd skulle kunna 
fungera. I utredningen ska 
alternativet att inrätta ett 
bredare råd med fokus på 
mänskliga rättigheter också 
beaktas. 

 
Genomfört 

Utredningen visar att det finns 
förutsättningar för att ett 
interreligiöst råd ska kunna fungera 
i Borås. I dialogen med de samfund 
och församlingar som så önskat, 
har det framförts att det finns behov 
av samverkan, både mellan 
samfunden och med kommunen. 
Liknande synpunkter har även 
framförts från kommunala 
förvaltningar samt från 
räddningstjänst och polis med flera 
myndigheter och verksamheter i 
kommunen. 
Utredningen har inte belyst 
alternativet med "ett bredare råd 
med fokus på mänskliga 
rättigheter", då Kommunstyrelsen 
genomfört en utredning med förslag 
på Borås Stads fortsatta arbete 
med att stärka mänskliga 
rättigheter. 
Utredningen om ett interreligiöst 
råd delges Kommunstyrelsen i 
särskild ordning. 
(Kommunstyrelsen) 

2018 Avslutas, 
utredningen bifogas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under 2018 ta fram 
ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 
Delvis 
genomfört 

Arbetslivsförvaltningen har 
uppdraget att ta fram ett 
åtgärdsprogram. De har anställt en 
kvalitetskoordinator vid 
Relationsvåldsenheten för 
uppdraget. Arbetet utgår från att 
skapa ett tvärprofessionellt arbete 
över förvaltnings- och 
myndighetsgränser med 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
Under 2018 har en 
tvärprofessionell grupp bildats och 
det har förekommit en mängd 
samverkansmöten och andra 
kunskapshöjande insatser för 
gruppen. Syftet är att genom 
samverkan och samarbete mellan 
olika aktörer arbeta med att 
förebygga, upptäcka och motverka 
att hedersrelaterade problem 
utvecklas och insatser samordnas. 
Under tiden som detta arbete pågår 
har under 2018 en kontaktgrupp 
skapats som kan omhänderta 
frågor som uppkommer angående 
hedersproblematiken. Dessutom 
har kvalitetskoordinatorn 
hedersrelaterat våld och CKS 
verksamhetsutvecklare 
våldsbejakande extremism 
gemensam informations- och 
utbildningsinsatser för Borås Stads 
verksamheter. Arbetet genomförs 
enligt plan. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  

Lokalförsörjningsnämnden ska 
under 2018 ta fram principer 
för den maximala hyra som får 
debiteras brukare för särskilt 
boende inom socialpsykiatrin 
beslutade enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). 
Principerna bör följa Stadens 
praxis kring hyresförhandlingar 
kopplade till särskilt boende för 
äldre enligt Socialtjänstlagen 
(SoL). 

 
Genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden har 
fattat beslut om att införa ett 
hyrestak motsvarande det som 
finns för äldreboende. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden ska 
inventera enkelt åtgärdade 
brister i arbets- och 
boendemiljön på vård- och 
äldreboenden, i samråd med 
Vård- och äldrenämnden. 
Detta ska resultera i en tidsatt 
genomförandeplan. 

 
Genomfört 

Behov av åtgärder avseende 
boendemiljön följer processen för 
underhåll löpande. I denna del 
behövs ingen ytterligare plan. 
Arbetsmiljön bör vara en fråga för 
Vård- och 
äldreomsorgsförvaltningen. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Trygghetsskapande slyröjning 
ska utökas. Tekniska nämnden 
får i uppdrag att tillhandahålla 
skogslag för att röja i 
samverkan med 
Arbetslivsnämnden och Fritids- 
och folkhälsonämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Lista på åtgärdade områden 
presenterat för Tekniska nämnden i 
november 2018. (Tekniska 
nämnden) 

2018 Trygghetsskapande 
slyröjning ska inte 
avslutas nu, 
uppdraget ska ingå i 
ordinarie 
arbetsuppgifter, tills 
vidare får den stå 
kvar som delvis 
genomförd. 

Aktivitetsplatser liknande den 
på Sjöbo ska skapas på 
Hässleholmen och Norrby. 
Förstudie görs under 2018 i 
samverkan med Tekniska 
nämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Aktivitetsplatsen på Boda är under 
produktion och färdigställs våren 
2019. Hittills har en fullstor isyta 
invigts och en stor aktivitetsyta har 
anlagts. På Norrby planeras 
aktivitetsplatsen in i planen för 
Kronängsparken våren 2019 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2018  

Kulturnämnden ska ta fram ett 
regelverk som gör det möjligt 
för studieförbund att söka 
bidrag för att genomföra 
aktiviteter i och kring 
stadsdelsträffpunkterna, för 
ökad integration. Totalt 
tillgängligt bidragsbelopp är 
500 000 kronor. 

 
Genomfört 

Studieförbunden har blivit 
informerade om detta nya bidrag 
och flera förbund har under året 
sökt medel till integrationsprojekt. 
(Kulturnämnden) 

2018 Avslutas 

Kulturnämnden får i uppdrag 
att samverka med Västra 
Götalandsregionen angående 
lokaler inom kulturens område. 

 
Genomfört 

Kulturnämnden samverkar i dag i 
lokalfrågor med Västra 
Götalandsregionen gällande 
hemslöjdskonsulenterna på Borås 
museum, Regionbiblioteket samt 
Tunbjörk projektrum/Tunbjörk 
center på 
Konstmuseet,Textilmuseet, Teatern 
och Konstmuseet har bidrag från 
Västra Götalandsregionen. 
(Kulturnämnden) 

2018 Avslutas 

Ramnaparken och dess 
kulturhistoriska byggnader bör 
bli en större attraktion i Borås. 
En strategisk flerårsplan med 
utvecklingsåtgärder ska tas 
fram. 

 Delvis 
genomfört 

En utvecklingsplan har 
presenterats med ett nytt koncept 
för Borås museum. 
(Kulturnämnden) 

2018 Avslutas ej, planen 
är ej behandlad av 
nämnden 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utvärdera och vid 
behov ompröva verksamheten 
på Natthärbärget Kastanjen. 
Frågan om öppethållande även 
under sommarhalvåret ska 
ingå i omprövningen. 

 
Genomfört 

En arbetsgrupp med politiker och 
tjänstemän har slutfört uppdraget 
och resultatet blev att 
Badhusgatans akutboende ska 
vara öppet året runt. Det finns 
möjlighet att bo tio nätter per 
månad på boendet men utöver det 
krävs biståndsbeslut. (Individ- och 
familjeomsorgsnämnden) 

2018 Avslutas 



7 
 

Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska 
under året starta ett drogfritt 
stödboende för personer med 
missbruksproblematik. Detta är 
en viktig del för att skapa ett 
anpassat utbud vilket är 
nödvändigt för att brukare med 
olika behov ska ges 
förutsättningar att bo genom 
stöd av interna insatser. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget att förbereda för starten 
av ett nytt drogfritt boende har 
påbörjades under 2018 och 
verksamheten beräknas komma 
igång efter sommaren 2019. 
(Individ- och 
familjeomsorgsnämnden) 

2018  

Arbetslivsnämnden ska ta fram 
kommunövergripande regler 
för arbetet med och 
bemötande av nationella 
minoriteter. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet är påbörjat i dialog med 
företrädare för samtliga minoriteter. 
Det första steget är att genomföra 
en minoritetsdag. Minoritetsdagen 
har genomförts. Nu har det 
påbörjats en skrivning tillsammans 
med minoritetsföreträdare och 
företrädare för Borås Stad. Detta 
arbeta kommer att bli Borås Stads 
program för nationella minoriteter. 
Förslaget är ute på remiss.   
(Arbetslivsnämnden) 

2018  

Vård- och äldrenämnden ska 
inventera utbudet av aktiviteter 
på vård- och äldreboenden, 
såsom utflykter, 
musikunderhållning, teater 
m.m. och ta fram en 
handlingsplan för breddat 
utbud. 

 
Genomfört 

Verksamheten arbetar medvetet 
mot målet som uttrycks i den 
nationella värdegrunden om en 
meningsfull vardag för våra äldre. 
Under året har verksamheten 
arbetat för att utöka antalet 
gruppaktiviteter som erbjuds, såväl 
på vardag som på helg och en stor 
mängd gemensamma aktiviteter 
har erbjudits. Men verksamheterna 
ser också betydelsen av att kunna 
erbjuda "egen tid" som kan ge 
meningsfullhet för den enskilde 
- det är inte alltid gruppaktiviteter 
upplevs positivt för en person med 
demenssjukdom. Där är den lugna 
miljön, kanske en promenad, en 
kaffekopp och ett samtal i soffan 
viktigare än de stora 
sammanhangen för att den 
enskilde ska uppleva 
meningsfullhet och välbefinnande. 
Aktivitet - i grupp eller enskilt- ska 
erbjudas i samråd med den 
enskilde och det är dagsform som 
är avgörande för vad den enskilde 
orkar delta i. (Vård- och 
äldrenämnden) 

2018 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Vård- och äldrenämnden 
uppdras att skapa 
förutsättningar för information 
och stöd till äldre beträffande 
tandvård och tandhälsa. 

 
Genomfört 

Vård- och äldrenämnden har träffat 
en överenskommelse med 
Tandvårdsstyrelsen i Västra 
Götalandsregionen om ett 
samverkansprojekt för förbättrad 
munhälsa hos äldre. Projektet, som 
är tänkt att pågå under tre år, 
innebär att två tandhygienister på 
halvtid arbetar i nämndens 
verksamheter. Tandhygienisternas 
uppdrag är att vara sakkunnig i 
tandvårdsfrågor, kvalitetssäkra 
munvårdsrutiner samt stärka 
kompetensen hos kommunens 
personal i intygsutfärdande och 
utförande av daglig munvård. 
Tandhygienisterna ska också 
genomföra informationsinsatser till 
äldre som en del i nämndens 
förebyggande verksamhet. 
Projektet startade den 1 oktober. 
(Vård- och äldrenämnden) 

2018 Avsluta 

 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Det finns ingen kommunal 
fritidsgård i centrala Borås. 
Stadsdelsnämnd Norr får 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att starta 
en fritidsgård på Norrmalm. 
Uppdraget tas över av Fritids- 
och folkhälsonämnden. 

 
Genomfört 

Nämnden fattade beslut i ärendet 
2018-08-27 § 117. Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutar att 
godkänna förundersökningen som 
Stadsdelsförvaltning Norr gjort och 
översänder den till 
Kommunfullmäktige. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 

2014 Avslutas, 
utredningen bifogas 

En översyn av ersättningen till 
friskolor med tillhörande 
fritidshem samt ersättningen till 
de fristående förskolorna ska 
göras under 2015 i syfte att 
tillse likvärdiga 
konkurrensvillkor mellan den 
kommunala skolan och de 
fristående aktörerna. 
Kommunstyrelsen ska göra en 
översyn av ersättningen till 
skolor där ersättningen följer 
de enskilda eleverna. 

 
Delvis 
genomfört 

Grundskole- och Förskolenämnden 
ska senast 2019-03-31 lämna in ett 
förslag till ny 
resursfördelningsmodell. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

En hälsofrämjande fond för 
ungdomar mellan 13 och 25 år 
som önskar söka medel för 
t.ex. aktiviteter, material, 
föreläsare eller studiebesök 
ska inrättas av Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

 
Genomfört 

Nämnden fattade beslut i ärendet 
2018-02-21 § 28. Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutar att 
inrätta en Hälsofrämjande fond 
som kallas ”Hälsoslanten”. 
Hälsoslanten beräknas kosta 
ca 75 000 kr/år. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 

2015 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En utredning om skolstrukturen 
där användning, förändringar 
och var nya skolor ska byggas 
ska tas fram Utredningen ska 
även innefatta hur Borås Stad 
ska möta en växande förskolas 
behov av lokaler. 

 
Genomfört 

Arbetet med åtgärdsplanen är 
genomfört. Åtgärderna har 
verkställts av berörda nämnder och 
förvaltningar med undantag av ett 
antal åtgärder där arbetet 
fortfarande pågår. Flertalet 
åtgärder och grundprinciper 
arbetas in i det fortlöpande arbetet 
med lokalresursplanen, men en del 
av dem kräver mer omfattande 
underlag innan de kan tillämpas. 
Här får ansvariga nämnder och 
förvaltningar göra en bedömning av 
hur behoven ser ut och när 
eventuella beslut behöver fattas. 
Några av de åtgärder och 
grundprinciper som föreslås, kan 
antas bli föremål för politiska 
ställningstaganden. Här är det 
förvaltningarnas uppgift att ta fram 
beslutsunderlag. Kommunstyrelsen 
beslutade 2018-06-18 att "Ärendet 
översänds till Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden samt till 
Samhällsbyggnadsnämnden för 
vidare handläggning". 
(Kommunstyrelsen) 

2016 Avslutas 

Grundskolenämnden får i 
uppdrag att se över den 
rapportering nämnden ska 
avge, i syfte att föreslå 
effektiviseringar i sätt att 
rapportera och frekvens. 

 
Genomfört 

Förvaltningen har som ett resultat 
av det övergripande systematiska 
kvalitetsarbetet tagit fram en plan 
för rapportering till nämnden. Fyra 
kvalitetsrapporter per år: Nationella 
jämförelser (februari), Värdegrund 
(maj), Undervisningens kvalitet och 
resultat (oktober), samt Fritidshem 
(december). 
(Grundskolenämnden) 

2017 Avslutas 

Grundskolenämnden får i 
uppdrag att ta fram formerna 
för ett sökbart bidrag till 
föreningar som erbjuder 
läxhjälp. 

 
Genomfört 

Formerna och grunderna för 
arbetet är klart. Det återstår fortsatt 
samverkan med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen för 
samordning av detta uppdrag. 
(Grundskolenämnden) 

2017 Avslutas 

Grundskolenämnden uppdras 
inleda spetsutbildning i 
matematik på en av de 
kommunala högstadieskolorna. 

 
Genomfört 

Genomförandet av spetsutbildning 
har startat höstterminen 2018 i 
Särlaskolan 7-9. Utbildningen 
bedrivs nu i starten i årskurs 7 och 
det var 3 elever som var med i 
spetsutbildningen från start. Under 
hösten 2018 har fler elever anslutit 
till spetsutbildningen för att vid 
årsskiftet vara 10. 
(Grundskolenämnden) 

2017 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska tillsammans med 
Grundskolenämnden ta fram 
en plan för att införa simfritids. 
Avsikten är att kunna erbjuda 
särskilda insatser på skolor 
med mycket låg simkunnighet. 

 
Genomfört 

Detta uppdrag genomfördes 
tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen under 
2018. 
Vi skapade fler 
grupper/uppsamlingsheat på alla 
våra fyra bemannade bad. 
Grundskolan anmälde elever som 
inte klarade målen efter avslutad 
ordinarie simundervisning. 
Eleverna kom dels från åk 4-6 och 
dels från åk 7-9. 
Vi fick även till lovsimskola på alla 
våra fyra bad, som finansierades 
genom statliga medel. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2018 Avslutas 

Förskolenämnden ska utreda 
införande av ett kreativt 
återanvändningscenter, där 
barn erbjuds möjlighet att 
arbeta kreativt med spill- och 
restmaterial från till exempel 
lokala företag. 
Arbetslivsnämnden kan vara 
en naturlig part att samarbeta 
med. 

 
Genomfört 

Nämnden har utrett införande av ett 
kreativt återanvändningscenter och 
landat i flera olika möjliga vägar att 
gå. Inget beslut är taget. En rapport 
bifogas. (Förskolenämnden) 

2018 Avslutas, rapporten 
bifogas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Grundskolenämnden får i 
uppdrag att utreda former för 
närmare samverkan mellan 
skola/fritidshem och 
föreningslivet. 

 
Genomfört 

Grundskoleförvaltningen har inom 
ramen för Överenskommelsen och 
i samarbete med Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen utrett former 
för samverkan med idéburna 
organisationer under 2017. Detta 
har lett till att 

 IF Elfsborgs Framtid 
Tillsammans och Borås 
Stad träffat ett IOP med 
syfte att förebygga och 
förekomma utanförskap 
bland barn och unga, på 
skolor och fritidsgårdar på 
Hässleholmen/Hulta, 
Norrby, Sjöbo och 
Kristineberg/Göta, 

 flera skolor idag har ett 
etablerat samarbete med 
RFSL gällande normkritisk 
undervisning, 

 Sjöboskolan har initierat 
ett samarbete med Sports 
For You (SISU), som 
erbjuder friluftsaktiviteter 
under genomförande och 
rättning av Nationella 
Prov, 

 Sjöboskolan och 
Särlaskolan har initierat 
ett samarbete med 
Kvinno- och Tjejjouren 
med syfte att förebygga 
utanförskap, sexuella 
trakasserier och 
hedersrelaterat våld bland 
flickor och pojkar åk 5-9. 

GRF och FoF utreder också hur 
föreningar skulle kunna få stöd att 
söka medel hos Skolverket för att 
erbjuda läxhjälp. 
(Grundskolenämnden) 

2018 Avslutas 

Elever i grund- och 
gymnasieskolan ska erbjudas 
möjlighet till ledighet för att fira 
de stora högtidsdagarna i den 
religion man bekänner sig till. 
Berörda nämnder ska ta fram 
gemensamma regler när det 
gäller ledighet vid stora 
religiösa högtider. Inriktningen 
ska vara att ledighet beviljas 
vid sådana tillfällen upp till 
några gånger per läsår. 

 
Genomfört 

Uppdraget är genomfört. 
Grundskolenämnden tog i juni 2018 
beslut om riktlinjer för ledighet för 
elever av religiösa skäl. Riktlinjerna 
är implementerade i alla 
grundskolor i Borås Stad. 
(Grundskolenämnden) 
 
Riktlinjer för beslut om ledighet av 
religiösa skäl är framtagna och 
beslutade i Grundskolenämnden 
och i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
Riktlinjerna gäller från och med 
läsåret 2018/19. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2018 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Grundskolenämnden, 
tillsammans med Gymnasie- 
och 
Vuxenutbildningsnämnden, får 
i uppdrag att under 2018 ta 
fram ett förebyggande 
styrdokument mot psykisk 
ohälsa. 

 
Genomfört 

Riktlinjerna för förebyggande av 
psykisk ohälsa är framtagna. 
Innehåll och layout kommuniceras 
med Stadsledningskansliet. planen 
är att dokumentet ska presenteras 
för grundskolenämnden i oktober 
månad 
Program för förebyggande arbete 
mot psykisk ohälsa är beslutad i 
grundskolenämnden. 
Grundskoleförvaltningen kommer 
att följa och analysera elevers 
mående via hälsosamtalen 
(Grundskolenämnden) 

2018 Avslutas, 
programmet bifogas 

Gymnasieelever på vård- och 
omsorgsprogrammet ska 
erbjudas hjälp att ta körkort. 
Under 2018 ska ett första steg 
tas genom att eleverna erbjuds 
stöd med den teoretiska delen 
av körkortsutbildningen. 

 
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
beslut Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar 
att erbjuda gymnasieelever på 
Vård- och omsorgsprogrammet 
hjälp med att ta körkort, stöd med 
den teoretiska delen av 
körkortsutbildningen, med start lå 
18/19. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 
bedömer att det finns goda 
möjligheter att erbjuda elever på 
Vård- och omsorgsprogrammet en 
kurs i körkortsteori, detta med start 
lå. 18/19. Förutsättningar för att 
kursen ska kunna genomföras är 
att: 

 Extern utbildare anlitas för 
att genomföra 
utbildningen. 

Resurser, omfattande ca.100 tkr 
tillförs verksamheten för att täcka 
kostnader för extern utbildare samt 
språkstöd. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2018 Avslutas 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska 
utreda möjligheten att starta en 
profil inom spelutveckling på 
teknikprogrammet. 

 
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
beslut Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar 
att starta en profil inom 
spelutveckling på 
Teknikprogrammet med start lå 
19/20. Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsförvaltningen 
bedömer att det finns goda 
förutsättningar och ett tillräckligt 
elevunderlag för att starta profilen 
Spelutveckling på Sven 
Eriksonsgymnasiet med start 
läsåret 2019/20. Förutsättningar för 
att starta profilen är att resurser 
tillförs verksamheten omfattande 
340 tkr. Dessa resurser ska täcka 
utökade materialkostnader, 
kompetensutveckling för personal 
samt studiebesök/studieresor för 
elever. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2018 Avslutas 
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Företagande växer genom samverkan 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ska ansvara 
för att Borås Stad bygger upp 
kompetens kring hur staden 
kan stödja och underlätta för 
företag som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. 

 
Genomfört 

Genomför aktiviteter och arbetar 
med detta i våra nätverk och 
engagemang bla genom projektet 
Globala Borås, näringslivsluncher 
samt att näringslivsenhetens 
anställda aktivt deltar i arbetet kring 
cirkulär ekonomi tillsammans med 
Science Park Borås och 
Högskolan. 
(Kommunstyrelsen) 

2017 Avslutas 

Kommunstyrelsen uppdras ta 
fram en etableringspolicy. 

 
Delvis 
genomfört 

Ärendet togs ur dagordningen efter 
debatt i KS. Policyn skulle 
handläggas av Kommunalråden 
och möte med kommunalråd är 
genomfört. Ärendet kommer upp, 
efter korrigering, vid T1 2019. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

 

Livskraftig stadskärna 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras att 
ta fram en förtätningsstrategi 
som ett tillägg till 
översiktsplanen. I strategin ska 
bland annat ingå en 
konkretisering av vad som 
krävs för att nå upp till 
visionens mål om tredubblat 
invånarantal i stadskärnan till 
2025, vilka gröna lungor som 
behöver värnas särskilt, en 
inventering av lufttomter samt 
förslag på lokalisering av 
framtida höga hus. 

 
Delvis 
genomfört 

Ny översiktsplan antogs april 2018. 
Arbete med uppdraget kring 
förtätning av stadskärnan fortgår 
genom en utbyggnadsstrategi, i 
enlighet med det som 
översiktsplanen förordar. 
Utbyggnadsstrategin bedöms antas 
under våren 2019. Med denna som 
stöd kommer nya uppdrag behöva 
ges, i form av fördjupade studier 
och programhandlingar för olika 
områden i staden, bl.a. 
stadskärnan. I de studierna bör 
ingå hänsyn till grönområden och 
arkitektur, byggnadshöjder mm. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

De kommunala 
bostadsbolagen ska underlätta 
för hyresgäster att ombilda 
fastigheter till bostadsrätter 
eller ägarlägenheter 

  
Genomfört 

Förslag: Avslutas. 
Ryms inom bostadsbolagens 
befintliga ägardirektiv där bla 
följande framgår: Bolaget ska 

 stimulera byggande av 
olika former av bostäder, 
och medverka till teknisk 
utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 erbjuda ett brett utbud av 
bostäder med stor 
valfrihet beträffande 
storlek, standard och 
belägenhet 

Bla arbetar AB Bostäder för 
närvarande i projekt på 
Våglängdsgatan där man försöker 
få till olika boendeformer. 
(Kommunala bolag) 

2015 Avslutas 

Tekniska nämnden ska i 
samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till 
årsskiftet 2015/16. 

 Delvis 
genomfört 

Sedan upphandlingen av ett nytt 
parkeringsledningssystem avbröts 
efter överklagan 2017 har Borås 
Parkerings AB startat om 
processen inför ny upphandling 
under 2019. 
Om det blir aktuellt med Tekniska 
nämndens medverkan vid 
införandet kommer detta att ske 
inom ramen för nämndens 
väghållningsansvar. 
Tekniska förvaltningen har deltagit i 
framtagandet av underlaget inför ny 
upphandling. Ansvaret för 
införandet åvilar Parkeringsbolaget 
varför Tekniska nämnden anser att 
uppdraget fullföljts så långt som 
nämndens ansvar sträcker sig. 
(Tekniska nämnden) 
 
Införande pågår. (Kommunala 
bolag) 

2015  

Kommunstyrelsen uppdras 
under 2017 presentera ett 
förslag på hur fler bostäder 
kan byggas längs 
kollektivtrafiktäta stråk utanför 
centralorten Borås. 

 
Delvis 
genomfört 

Nya översiktsplanen som antogs 
april 2018 pekar ut fyra stråk där 
kollektivtrafiken är väl utbyggd. 
Strategisk plan för Tosseryd, 
Frufällan och Sparsör antogs i juni 
2018. Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd bildar ett cirka 7 kilometer 
långt bebyggelseband mellan 
Borås och Fristad. Närheten till 
Borås och Fristad och goda 
pendlingsmöjligheter till båda 
orterna, läget med utblickar över 
Öresjö samt stora 
sammanhängande strövområden 
och kulturlandskap i öster gör 
området attraktivt för bostäder. Den 
strategiska planen ska ses som en 
utbyggnadsplan för ny bebyggelse. 
Övriga stråk återstår. Det saknas 
handlingsplan för hur och när 
uppdraget ska slutföras. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag, i samverkan med 
berörda nämnder, att under 
2018 fastställa en plats och 
starta miljöutredning för ett 
samlat skyttecentrum i Borås 

 
Delvis 
genomfört 

Förslag på samlokalisering för nytt 
skyttecenter finns ute på remiss 
fram till 20 december 2018. Beslut 
förväntas första kvartalet 2019. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  

Underhållsbehovet när det 
gäller bevaransvärda 
kulturfastigheter ska 
inventeras och en 
underhållsplan ska tas fram. 

 
Genomfört 

Tillsammans med stadsantikvarien 
har en underhållsplan för 2018 
tagits fram och arbetet påbörjats. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 

Samhällsbyggnadsnämnden 
får i uppdrag att slutföra 
uppdraget med att ta fram 
lämpliga platser för 
stadsodling. Enligt beslut i 
Kommunstyrelsen förs 
uppdraget över till Tekniska 
nämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Efter utredning (projektstudie) har 
framkommit svårigheter med att 
upplåta allmän platsmark för 
stadsodlingar. Plan- och bygglagen 
(PBL) tillåter inte detta. Kommunala 
bostadsbolagen har startat upp 
denna typ av stadsodlingar i 
kvartersmark med stor framgång 
för de boende. Inom kvartersmark 
är detta en framkomlig väg. 
(Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

Tekniska nämnden uppdras att 
förbättra belysningen och öka 
tillgängligheten i 
Östermalmsparken 

 
Genomfört 

Under 2018 sattes belysning upp 
längs med parkvägen från 
Hasselbacksgatan till kvarteret 
Grönfinken.  (Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att under 2018 ta fram 
en åtgärdsplan för 
trygghetsskapande åtgärder i 
parker, gångstråk och 
gångtunnlar 

 Delvis 
genomfört 

Inom ramen för projektet Unga 
kommunutvecklare undersöktes 
människors känsla av trygghet i 
parker och gångtunnlar. Arbetet 
utfördes i enkätform och intervjuer 
på plats. Resultatet presenterades 
muntligt och skriftligt. Förslagen till 
åtgärder kommer tillsammans med 
önskemål som framkommit vid 
trygghetsvandringar under året att 
vidare arbetas av Tekniska 
förvaltningen för utförande av 
lämpliga åtgärder (Tekniska 
nämnden) 

2018 Avslutas ej, 
åtgärdsplanen är ej 
klar 

 

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Införandet av en 
distributionscentral enligt 
förslag från Tekniska nämnden 
ska påbörjas under 2016 i den 
takt som tillgängliga medel 
tillåter. Uppdraget tas över av 
Kommunstyrelsen 

 
Delvis 
genomfört 

Koncerninköp har upphandlat 
distributionscentral och distributör, 
driften påbörjas 2 maj 2019. 
(Kommunstyrelsen) 

2016  
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under 2015 utreda 
”framtidens kollektivtrafik” och 
att ta ett helhetsgrepp om den 
långsiktiga trafikplaneringen 
som är påbörjad och infogad i 
en trafikstrategisk utredning. 

 
Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen har genom 
Stadsledningskansliet påbörjat 
arbetet med en trafikplan där 
kollektivtrafiken är en viktig del. 
Stadsledningskansliet håller på att 
ta fram en genomförandeplan som 
en fortsättning på 
utvecklingsplanen för 
stadstrafiken i Borås 2025, med 
åtgärder som ska genomföras för 
att öka kollektivtrafikens 
attraktivitet. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

Kommunstyrelsen ska utreda 
samt föreslå en annan 
lokalisering av den busstrafik 
som idag sker på Södra torget, 
i syfte att frigöra torget från 
busstrafiken. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen har i början av 
2018 fattat beslut för ombyggnad 
av Södra Torget, hållplats 
Krokshallstorget och ombyggnad 
av Nybron. Tekniska förvaltningen 
har börjat titta på förutsättningarna 
för detta. Beslutet föregicks av ett 
flertal utredningar och en 
remissomgång till alla politiska 
partier, där slutsatsen blev att det 
för närvarande inte finns någon 
annan lämpligare yta för 
ändamålet. 
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas 

Tekniska nämnden ska starta 
en cykelpool/cykeluthyrning 
som är tillgänglig för 
allmänheten, med sikte på 
både arbetspendling och 
turister. 

 Delvis 
genomfört 

I maj startades ett pilotprojekt för 
uthyrning av 40 st vanliga cyklar 
och 10 el cyklar med placering vid 
resecentrum. Projektet 
genomfördes tillsammans med 
Västtrafik och var kopplat till 
kollektivtrafiken och i första hand 
arbetspendling. Under hösten 
bedömde Västtrafik att projektet 
inte slagit så väl ut att en 
fortsättning var aktuell. De 40 
vanliga cyklarna avvecklades, 
kvar finns resterande 10 el cyklar. 
Flera av el cyklarna har blivit 
stulna varför en avveckling 
eventuellt kommer att ske av 
hyrcykelsystemet till sin helhet. 
(Tekniska nämnden) 

2016 Försök har 
genomförts men 
någon pool i drift finns 
inte nu. Tekniska 
nämnden får pröva 
andra sätt för att 
genomföra uppdraget. 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi. 

 
Delvis 
genomfört 

Efter att en trafikplanerare har 
upphandlats som konsult så pågår 
aktivt arbete med cykelstrategi. Ett 
förslag till cykelstrategi förväntas 
bli klart 2019. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

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 

Diskussion pågår kring 
omfattningen av tillköp. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Av det totala anslaget för 
cykelinfrastruktur ska minst 
500 000 kronor användas för 
att bygga cykelställ på 
strategiska platser. 

 
Genomfört 

Nya cykelparkeringar har anlagts 
längs Västerlånggatan, 
resecentrum, Västerbrogatan och 
Lilla Brogatan utmed kvarteret 
Pallas till en sammantagen 
kostnad av ca 550 tkr. Ytterligare 
nybyggnad av cykelparkering 
pågår för närvarande i samband 
med ombyggnad av 
Stationsgatan. En plan för 
ytterligare cykelparkeringar i 
centrum håller på att tas fram av 
Tekniska förvaltningen. (Tekniska 
nämnden) 

2017 Avslutas 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att förse några platser 
i centrala staden med 
möjlighet att ladda elcyklar och 
elmopeder. 

 Delvis 
genomfört 

I cykelgaraget vid Resecentrum 
finns idag möjlighet att ladda el 
cyklar/el mopeder. Inom ramen för 
gällande avtal med Clear Channel 
har Tekniska förvaltningen fått 
möjlighet att inrymma tre 
cykelparkeringar med 
laddmöjlighet för elcyklar. Dessa 
kommer att placeras ut under 
2019. (Tekniska nämnden) 

2017 Kan avlutas nästa år 
när Clear 
Channelparkeringarna 
är på plats. 

Lokalförsörjningsförvaltningen 
ska åt alla förvaltningar 
inventera möjligheten att 
erbjuda inomhusparkering för 
anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda 
elcykelladdning. 

Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsförvaltningen har 
gått igenom nuläget och 
konstaterar att det saknas 
inomhusparkering på de flesta 
fastigheterna. Att tillskapa 
parkering och 
laddningsmöjligheter inom 
befintliga fastigheter kan vara 
möjligt på enskilda fastigheter. I 
Stadshuskvarteren där flera 
förvaltningar huserar finns 
invändig parkering men inte i 
erforderlig omfattning. På 
marknaden finns utvändiga 
cykelgarage och detta kan vara en 
lösning. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Elparkeringsplatser ska finnas 
även på gatumark 

 Delvis 
genomfört 

Enligt antagen "Plan för 
laddinfrastruktur" som varit ute på 
remiss ska fokus närmaste åren 
läggas på kommunens eget behov 
av laddinfrastruktur innan 
utbyggnad i större skala kan ske 
för att gå hand i hand med att fler 
elbilar köps/leasas in. Ansvaret för 
genomförandet har 
Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Tekniska nämnden förutsätter att 
nämndens uppdrag består i att 
upplåta allmänplatsmark för att 
inrätta parkeringsytan för elbilar 
på gatumark och överlåta till 
andra aktörer/elnätsbolag att 
svara för installation och skötsel 
av laddutrustningen. 
 
Behovet av laddplatser har 
överlämnats till 
Lokalförsörjningsförvaltningen i 
enlighet med direktiven i Plan för 
laddinfrastruktur. 
 
Inrättande av elparkeringsplatser 
för cyklar/mopeder kommer att 
finnas tillgängliga på ett par 
platser i centrum under 2019 inom 
ramen för gällande reklamavtal 
med Clear Channel. (Tekniska 
nämnden) 

2018 Uppdraget kan 
avslutas när sådana 
parkeringar finns, 
uppdraget betyder 
inte att nämnden själv 
måste vara operatör 
av laddstolpar. Kan 
vara p-bolaget eller 
annan intressent. 
 
 

Skolkort inom kollektivtrafiken 
ska erbjudas samtliga 
gymnasieelever från och med 
hösten 2018. 

 
Genomfört 

Skolkort är infört för samtliga 
elever i gymnasieskolan från 
läsåret 2018/19. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2018 Avslutas 

Fri parkering för elmopeder 
ska införas enligt samma 
regler som redan gäller för 
elbilar. 

 
Genomfört 

Finns med i ägardirektiv.  
(Kommunala bolag) 

2018 Avslutas 

 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under året ta fram 
en strategi för grön IT som 
innebär bland annat att den IT-
hårdvara som kommunen 
köper in ska ha en bra energi- 
och miljöprestanda. En 
utredning skall genomföras 
under året. 

 
Delvis 
genomfört 

Grön IT, ett ständigt pågående 
arbete inom Borås Stad, då 
miljöfaktorer ingår som en självklar 
del i varje IT upphandling. Under 
hösten 2018 har vi upphandlat en 
ny server- och lagringsplattform 
samt en ny plattform för backup. 
Dessa förbrukar betydligt mindre el, 
vilket även medför att mindre 
kylning av datahallen behövs. 
Under vintern ska vi även 
genomföra en upphandling av 
Multifunktionsskrivare, där vi 
kommer att ställa betydligt högre 
krav på miljöfaktorerna, än vid 

2013 Avslutas, pågående 
arbete 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

tidigare liknande upphandlingar. 
(Kommunstyrelsen) 

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

 
Delvis 
genomfört 

Underlag inväntas, bl a 
digitalisering av 
landskapskaraktärer. Tidplanen för 
digitaliseringen är framskjuten 
p.g.a. resursbrist. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer ta in extern resurs för 
digitalisering. Ny tidplan för 
digitalisering tas fram i januari. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

Miljö- och konsumentnämnden 
får i uppdrag att öka inslaget 
av uppsökande verksamhet 
när det gäller Fairtrade City, 
internt i Borås Stad och externt 
mot medborgare och företag. 
Uppdraget tas fr om 2018 över 
av Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Uppsökande aktiviteter som har 
genomförts gällande Fairtrade City, 
internt i Borås Stad och externt mot 
medborgare och företag: 

 SIDA Alumni-föreläsning 
med Madeleine Wollin i 
samarbete med Fairtrade 
Shop och Café Nära. 
Målgrupp: Allmänheten 

 Fairtrade-aktivitet i 
samarbete med Globala 
Borås i Borås Djurpark. 
Målgrupp: Allmänheten 

 World Fairtrade Challenge 
= Världsfikadagen: Borås 
Stad avancerar Sverige-
topplistan från plats 61 till 
31 Målgrupp: Borås Stads 
medarbetare, företag och 
allmänheten 

 Inventering av Fairtrade-
varor till försäljning i Borås 
Stad utförd av 
feriearbetare. 
Målgrupp: Butiker och 
serveringar 

 Initiativ taget till utökat 
samarbete med inköp av 
Fairtrade-varor för 
speciella ändamål, t ex 
invigningsgåvor, via 
Fairtrade-grossist. 
Målgrupp: Borås Stads 
förvaltningar 

 Initiativ taget till framtida 
Fairtrade-aktiviteter i 
samarbete med 
Almåsgymnasiets 
floristutbildning. Målgrupp: 
Elever och lärare på 
floristprogrammet, företag 
och allmänheten 

 Fairtrade-information via 
Borås Stads externa web 
samt via intranätet för 
anställda har publicerats 
återkommande under 
2018. Målgrupp: Borås 
Stads medarbetare, 

2017 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

företag och allmänheten 
Arbete fortlöper tills nya direktiv. 
(Kommunstyrelsen) 

Miljö- och Konsumentnämnden 
uppdras i samverkan med 
Borås Energi och Miljö utreda 
ett system för enkel insamling 
av textilier för återvinning. 

 Delvis 
genomfört 

BEMAB samlar själva in och 
stödjer andra aktörers insamling av 
rena textilier. BEMAB och 
Miljöförvaltningen deltar i eller följer 
olika forsknings- och 
utvecklingsarbeten, exempelvis Re: 
Textile som är ett projekt inom 
Science Park Borås som syftar till 
att utveckla nya designprinciper, 
affärsmodeller, och 
produktionssystem som möjliggör 
cirkulära flöden i textilbranschen, 
se http://retextile.se/. 
 
Miljö- och konsumentnämnden har 
inte utrett något ytterligare 
insamlingssystem. (Miljö- och 
konsumentnämnden) 

2017 Avslutas 

En utredning om att minska 
användningen av 
engångsartiklar ska 
genomföras 

 
Delvis 
genomfört 

Utredningen att minska 
användningen av engångsartiklar 
har påbörjats. Inför kommande 
upphandling av städ- och 
kemikalieartiklar där även 
engångsartiklarna ingår kommer 
genomlysning för utbyte av dessa 
produkter genomföras i områden 
där det är lämpligt. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  

Försök ska genomföras på 
någon eller några skolor på 
gymnasie- eller grundskolenivå 
att minska specialkostbehovet 
genom att erbjuda en vegansk 
grundbuffé, med tillbehör som 
till exempel kött, fisk eller 
äggmat. 

 
Genomfört 

Försök med införande av vegansk 
grundbuffé på två enheter har 
genomförts. 
(Kommunstyrelsen) 

2018 Avslutas 

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

 
Delvis 
genomfört 

Möjligheten att beräkna 
klimatpåverkan på enhetsnivå är nu 
fullt möjlig. Beräkning görs i 
kostdatasystemet Matilda och 
redovisning kan ske via 
matsedelsappen. Planen är nu att 
välja ut en gymnasieskola och en 
högstadieskola och redovisa 
klimatpåverkan i anslutning till 
serveringen. Detta skall göras 
under vårterminen 2019 och 
kommer att rapporteras i T1:an. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska utreda hur ideella 
föreningar som vill 
miljödiplomera sig skulle kunna 
få stöd och råd av nämnden i 
detta arbete. 

 
Genomfört 

Nämnden fattade beslut i ärendet 
2018-09-24 § 135. Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutar att 
utredningen kring föreningar som 
vill miljödiplomera sig ska använda 
dokumentet ”Säker och trygg 
förening” som mall för sitt 
miljöarbete. Föreningar som vill gå 
vidare med ytterligare 
miljödiplomering av sin förening 

2018 Avslutas, 
utredningen bifogas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

eller av sina arrangemang kan 
erhålla stöd från Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Utredningen 
översänds till Kommunstyrelsen 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

 

Ekonomi och egen organisation 
Uppdrag Status 

2018 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ansvarar för 
att Saltemads 
campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på 
entreprenad under 2015. 
Marken ska ej säljas. 

 
Ej genomfört 

Ärendet ligger för politisk 
beredning. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

Kommunstyrelsen ska utreda 
om driften av Stadsparksbadet 
lämpligare kan ske på 
entreprenad. 

 
Delvis 
genomfört 

Förutsättningen är kommersiell 
verksamhet utan subvention och 
med rimlig prissättning. Med 
verksamhetens nuvarande 
finansieringsgrad behöver 
prisnivåerna ökas med ca 60-65 %, 
allt annat oförändrat. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

Kommunstyrelsen ska i 
samverkan med de 
kommunala bostadsbolagen 
utreda en ökad samordning av 
bolagens administration. 

 
Ej genomfört 

Samordning av bostadsbolagens 
administration försvåras av LOU 
och de s.k. inhousereglerna. En 
omorganisation av bostadsbolagen 
in i koncern bedöms inte underlätta 
samordning, och köpeskillingen 
skulle innebära en stor lånebörda 
för koncernen. Eventuell 
sammanslagning av bolagen ingår 
inte i uppdraget. Uppdraget 
föreslås avslutas. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

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

 
Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för 
Kommunstyrelsen och blev då 
återremitterat. Beredning pågår för 
att ta fram ett nytt förslag. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

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 

Ny debiteringsmodell har testas för 
att Koncerninköp ska klara 
finansieringen av den organiska 
tillväxten. Problemet är att 
modellen finansierar Koncerninköp 
långsiktigt över tiden men hindrar 
den snabba utveckling med rätt 
bestyckning av roller som behövs 
för att få till styrning och ledning. 
I detta arbete beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för 
vilket vi har upphandlat ett 
inköpsanalyssystem. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Servicenämnden ska erbjuda 
sina tjänster till Borås Stad. 
Nämnden ska inte konkurrera 
på den privata marknaden. 

 
Genomfört 

Servicenämnden tar enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-
08-17 inga nya uppdrag där 
bostadsrättsföreningar, 
vägföreningar eller Svenska kyrkan 
är beställare. (Servicenämnden) 

2015 Avslutas 

Under 2016 ska samtliga 
förvaltningar ta fram könsdelad 
statistik för att möjliggöra 
analys av resursfördelning ur 
ett genusperspektiv. 
Stadskansliet ska under året ta 
fram konkreta exempel för hur 
arbetet med 
jämställdhetsintegrerad budget 
kan genomföras. 

 
Genomfört 

Förvaltningar tar idag fram 
könsfördelad statistik. Nämnderna 
fick i Budget 2018 möjlighet att 
redovisa hur de avser att arbeta 
med jämställdhetsintegrerad 
budget under verksamhetsåret 
2018. Fokus ligger på att beskriva 
hur det dagliga arbetet, inklusive 
processer, kring jämställdhet 
bedrivs eller har förändrats inom 
verksamheterna, samt pågående 
eller planerade projekt med 
anknytning till 
jämställdhetsfrämjande utveckling. 
Uppföljning kring detta görs i vanlig 
ordning och anses vara inarbetat i 
Borås Stads ordinarie verksamhet. 
(Kommunstyrelsen) 

2016 Avslutas 

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 

Diskussioner kring policy och vem 
som bör administrera förmedlingen 
pågår samt att göra alternativet 
attraktivare, kostnadsreducerande 
samt upprätthålla någon form av 
cirkulär ekonomi förs. Vår nya 
hållbarhetsstrateg kommer att 
arbeta med detta uppdrag under 
2019. 
(Kommunstyrelsen) 

2016  

CKS ska föra en dialog med 
polisen om att inrätta lokala 
och/eller mobila polisstationer. 

 
Genomfört 

Samverkan med lokalpolisområde 
Borås sker kontinuerligt och inom 
många områden vad gäller 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande åtgärder. I 
polismyndighetens 
verksamhetsplan finns inte lokala 
poliskontor som en parameter i det 
brottsförebyggande arbetet. 
Dialogen är därför mer inriktad på 
en önskan om ökad polisiär 
synlighet speciellt i Borås två 
särskilt utsatta områden. Dessutom 
förs en dialog om någon form av 
samlokalisering i de servicekontor 
som Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen planerar för de 
särskilt utsatta områdena. 
(Kommunstyrelsen) 

2017 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2018 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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 

Arbete pågår. Alternativen 
presenterade är någon form av 
provision direkt från 
avtalsleverantören för att 
Koncerninköp ska kunna använda 
medlen för mer stringentare 
uppföljning. Dock inte lämpligt för 
alla typer av avtal eller 
upphandlingar. Pga av resursbrist 
går detta arbete långsammare än 
planerat. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

Upphandlingsavdelningen ska 
förstärkas med en 
hållbarhetsstrateg. 

 
Genomfört 

Koncerninköp har anställt en 
hållbarhetsstrateg. 
(Kommunstyrelsen) 

2017 Avslutas 

Arbetslivsnämnden får i 
uppdrag att tillsammans med 
de fackliga organisationerna 
inventera arbetsuppgifter som 
går att klara utan formella krav 
på utbildning. 

 
Genomfört 

Arbetslivsnämnden har påbörjat 
uppdraget att inventera 
arbetsuppgifter som går att klara 
utan formella krav på utbildning. 
Vilka modeller som ska användas 
är klart. Fackliga förhandlingar är 
klara. Uppdraget är genomfört. 
(Arbetslivsnämnden) 

2017 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden 
uppdras att vid planering av 
förskolor överväga 
samlokalisering av förskolor 
och bostäder för äldre 

 
Genomfört 

Övervägandet av samlokalisering 
genomförs i den årliga 
lokalresursplaneringen. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 
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Kommunstyrelsen 
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årsredovisning 2018 
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Redovisade ärenden läggs till handlingarna i samband med årsredovisning 2018      

Ärenden 
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2. Översyn av akutboende

Dnr 2018-00665, 3.7.1.0 (bil) 

3. Interreligiöst råd i Borås Stad (Budgetuppdrag 2018)

Dnr 2018-00576, 1.1.2.25 (bil) 
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Dnr 2019-00209, 1.2.4.0 (bil) 

Ulf Olsson 

Ordförande 
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Vanja Myrén Grönlund 
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033 353383 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2018-09-18 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00011 1.1.3.1 
 

  

 

Uppdrag från Kommunfullmäktige gällande akutboende  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna rapporten 

att göra akutplatserna biståndsbedömda efter 10 nätter under en 30-dagars 

period, innan en ny period eventuellt påbörjas.  

att ha öppet året runt 

Detta under förutsättning att erforderliga budgetmedel skjuts till samt 

att skicka underlaget till Kommunfullmäktige.     

Sammanfattning  

Individ och familjeomsorgsnämnden fick i uppdrag i Budget 2018 att utvärdera 

och vid behov ompröva verksamheten på Badhusgatan (Natthärbärget 

Kastanjen). Frågan om öppethållande även under sommarhalvåret skulle ingå i 

omprövningen.  

En arbetsgrupp sammansatt av politiker inom IFO nämnd och tjänstemän har 

gjort en översyn av nämndens akutboendeplatser för målgruppen i en akut 

hemlös situation. Syftet har varit större rättssäkerhet och tydliggörande av 

ansvar och behov vilket kan uppnås genom att biståndsbedöma platserna efter 

10 nätter och utöka öppettiderna till året runt. 

I uppdraget ingår inte en översyn av samtliga akutboendeplatser som nämnden 

förfogar över men arbetsgruppen har ändå valt att utifrån ett helhetsperspektiv  

beskriva förändringsförslag även när det gäller Klintesväng. 

Ärendet i sin helhet 

Akutboendet på Badhusgatan startade 2013-11-01 och målgruppen var alla 

personer i en akut hemlös situation som vistades i Borås Stad. Badhusgatan 

skulle ha öppet mellan 1 oktober och 30 april. Vid utvärdering i juni 2014 

framkom att platserna nyttjats av i stort sett samma personer under hela vintern 

och att dessa inte var kommuninnevånare. Dåvarande Sociala omsorgsnämnden 

fattade då beslut att i samband med nyöppnandet dela upp platserna i åtta för 

kommuninnevånare och åtta för övriga samt begränsa antalet nätter för 

personer i gruppen övriga. Syftet var att alla i akut hemlöshet med behov skulle 

ha möjlighet att få sovplats några tillfällen varje månad. 



Borås Stad 
  Sida 

2(4) 

 

 

Nämnden har även idag sexton akutplatser på Badhusgatan varav åtta för 

personer folkbokförda i Borås och åtta platser för gruppen övriga. 

Verksamhetens innehåll är kvällsmat, en sovplats, frukost och möjlighet att 

tvätta sina kläder. Akutboendeplatserna är inte biståndsbedömda och ingen är 

garanterad en plats. Sedan öppnandet i november 2013 har akutplatserna haft 

en genomsnittlig beläggning mellan 40-45%. 

Under åren 2013-2016 fanns en referensgrupp bestående av kommunala 

tjänstemän och representanter ifrån olika frivilligorganisationer. Gruppens syfte 

var att identifiera behov hos akut hemlösa och se om det gick att hitta 

samverkansformer. Gruppen upplöstes i samband med den nya organisationen 

men frågan om att hitta en samverkan kring akut hemlösa fortsatte och då med 

fokus på akutboendet på Badhusgatan och i form av ett IOP. Under 2016 

började LP Sjuhärad att nyttja lokalerna på dagtid till sin dagverksamhet för 

socialt utsatta och de hade en vision att kunna ta över även akutboendedelen. 

Nämnden hade en fortsatt dialog med Pingstkyrkan men våren 2018  

meddelade de att de inte hade ekonomiska möjligheter att gå in i ett IOP då 

deras samverkanspartner hade dragit sig ur. Det konstaterades då även att 

lokalerna inte var ändamålsenliga utifrån att det endast var sexton platser och 

huset inte byggts som ett boende. 

I arbetsgruppen har även förutsättningar att bygga om i befintliga lokaler för att 

möjliggöra två bäddsrum, istället för som nu fyrbäddsrum, inventerats. Det har 

konstaterats att det inte var möjligt utifrån planlösningen. Om LP Sjuhärad 

lämnar lokalerna skulle vi kunna få ett tvåbäddsrum på nedre plan genom en 

mindre omdisponering. Lokalernas ytskikt renoverades innan inflytt i slutet av 

2013 och bedömningen har gjorts att det finns behov av viss uppfräschning 

främst i sovrum och allmänna utrymmen .Det handlar om tapetsering och 

målning vilket torde rymmas inom budget. 

Utöver att föreslå att akutboendet har öppet året runt har en diskussion förts 

om möjligheten att förbättra förutsättningarna för de boende att få stöd utifrån 

sin situation genom att personalen arbetar fler timmar under dagtid. En 

uträkning har visat att det i så fall skulle innebära ett behov av två tjänster till i 

boendet. Ett annat alternativ  kan vara att genom att förstärka på 

handläggarsidan kan myndighetspersonal förlägga arbetstid i boendet. 

Personalen på Badhusgatan försöker att motivera till kontakt med socialtjänsten 

för en mer långsiktig boendelösning för de som kommer dit. Detta sker i en 

mindre omfattning utifrån att gästerna kommer när de vill sova och oftast går 

direkt på morgonen samt att personalen endast är två och att de har många 

praktiska arbetsuppgifter kring mat och tvätt. Biståndshandläggning innebär en 

utredning utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål och sker 

idag på IFO/Vuxen när det gäller personer med missbruk och gruppen övriga 

vuxna. En person som ansöker om hjälp med sitt boende utöver den akuta 

måste själv ha uttömt alla möjligheter att själv lösa sin situation och samtidigt ha 

behov av andra insatser utifrån socialtjänstlagen som förutsätter ett boende. 
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Det finns en samsyn för att biståndsbedöma platserna på Badhusgatan och 

förslaget är att tillåta 10 nätter utan biståndsbedömning under en 30-dagars 

period. Argumentet för en längre tids boende utan biståndsbedömning är dels 

möjligheten att få tak över huvudet utan att behöva ha kontakt med 

socialtjänsten dels på att det annars stänger ute personer som inte är 

folkbokförda i Borås. Med biståndsbedömning på Badhusgatan, utöver de 10 

dagarna, behöver de som kommer inte köa varje kväll, utan de vet att de har en 

plats och genom att det i ett senare skede förutsätter kontakt med socialtjänsten 

ökar möjligheterna till en mer långsiktig boendelösning. Akut hemlöshet 

påverkas inte av årstider och möjligheten till en tillfällig akut boendeplats ska 

finnas året runt samtidigt som det inte ska ha en inlåsningseffekt. 

Förslaget med biståndsbedömning efter 10 nätter utgår ifrån att efter att ha löst 

den mest akuta boendesituationen får den hemlöse genom kontakt med 

socialtjänsten hjälp med en planering för en boendelösning på längre sikt. 

Kostnaden för att ha akutplatserna på Badhusgatan öppna året runt är 800 000  

för vikariekostnader inklusive ökade kostnader för livsmedel och övrigt utifrån 

de ändrade öppettiderna.  

 

Utöver uppdraget har arbetsgruppen även sett över akutplatserna på 

Klintesväng.  

På Klintesväng finns idag sju biståndsbedömda akutplatser för personer med 

missbruk och social utsatthet. Akutplatserna är i samma byggnad som ett 

stödboende och med samma personal. Det är inte krav på nykterhet för att få 

en sovplats. Innehållet i verksamheten är som på Badhusgatan. Beläggningen är 

oftast hög och leder akutplatsen till en plats på stödboendet är det som regel  

fullt och det är en kö. 

Förslaget är att ta bort akutplatserna på Klintesväng och samlokalisera dem på 

Badhusgatan. Då blandar nämnden inte nyktra och drogpåverkade klienter och 

det skapar bättre förutsättningar att arbeta motiverande och stödjande med fler 

klienter eftersom stödboendeplatserna på Klintesväng ökar med sju.  

En förändring gynnar de som med insatser har möjlighet att efter en tid på 

stödboendet komma vidare till ett eget boende. För att kunna omfördela 

akutplatserna på Klintesväng till stödboendeplatser behövs förstärkning av en 

personal dagtid samt inventariepåfyllnad. Det blir en kostnad på 486 000 för 

tjänsten samt 30 000 för inventarier för att anpassa från akutplatser till 

stödboendeplatser. 
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Omvärldsbevakning 

Av sju kommuner i Borås storlek har ingen ett eget akutboende men ett par av 

dem har boendeplatser i samverkan med frivilligorganisationer. Ett exempel är 

Halmstad som har ett akutboende i samverkan med Halmstads kristna råd och 

Örebro som har ett akutboende på entreprenad som drivs av Frälsningsarmén i 

Jönköping hänvisas till RIA (Hela människan) för akutboende och kommunen 

kan erbjuda tillfälligt ekonomiskt bistånd t.ex. vandrarhem. 

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Kommunfullmäktige gällande akutboende.                         

Samverkan 

FSG (förvaltningsövergripande samverkan) 2018-08-09. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige.  

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

 













 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jenny Strand 
Handläggare 
033 355492 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-12-04 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00219 1.1.3.1 
 

  

 

Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer ”Program för att 

förebygga psykisk ohälsa i skolan”.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har i Budget 2018 gett Grundskolenämnden tillsammans 

med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att under 

vårterminen 2018 kartlägga ett nuläge, för att under höstterminen 2018 ta fram 

ett styrdokument för förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i skolan. En 

arbetsgrupp med tjänstemän från de båda förvaltningarna har arbetat fram ett 

förslag till ”Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan”.  

Beslutsunderlag 

1. Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan                            

Samverkan 

Samverkan på FSG den 21 november.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Grundskolenämnden 13 december 2018, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 27 november 2018
För revidering ansvarar: Grundskolenämnden i samverkan med 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Grundskolenämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan. 
Dokumentet gäller till och med: 2022

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för att 
förebygga psykisk 
ohälsa i skolan
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Trygga och välmående elever samt arbetsro i klassrummen är en förutsättning för att 
eleverna ska klara skolan med framgång. Därför är det oroande att den psykiska ohälsan 
bland ungdomar i högstadiet och gymnasiet är hög och framför allt bland flickor och 
unga kvinnor.

Styrning 
Enligt skollagens 3 kap 3 § ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

I läroplanerna för grundskolan och gymnasieskola anges att alla som arbetar i skolan ska

• uppmärksamma och stödja elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 
stöd, och

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Nuläge
I den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken, Lupp 2017 1, konstateras att de flesta 
ungdomarna i Borås mår bra. 81 procent av högstadieungdomarna och 65 procent av 
gymnasieungdomarna svarar i undersökningen att de mår mycket eller ganska bra. Trots 
detta visar samma undersökning att förekomsten av psykiska och somatiska besvär som 
stress, nedstämdhet och huvudvärk bland ungdomarna är hög. 

Skolan är en viktig arena 
Skolan är en viktig arena för att främja elevers psykiska hälsa liksom för att uppmärksamma 
elever som av något skäl inte mår bra och behöver stöd. 

Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Elevers hälsa har stor 
betydelse för skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolan. Omvänt 
har en elevs skolprestationer stor betydelse för den psykiska hälsan. 

Definition av psykisk ohälsa 
Med psykisk ohälsa avses psykiska symtom som till exempel nedstämdhet, oro, 
koncentrationssvårigheter, trötthet eller sömnsvårigheter. Psykisk ohälsa kan också 
visa sig som psykosomatiska symtom, till exempel magont och huvudvärk. Utagerande 
beteendeproblem som bråkighet eller överaktivitet kan vara andra uttryck för psykisk 
ohälsa.

1  Lupp 2017: Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor.
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Skyddsfaktorer 
För att kunna värdera betydelsen av ett symtom är det viktigt att känna till vad som är 
skyddsfaktorer. I en skola som präglas av trygghet och acceptans för varandras olikheter 
har eleven mycket lättare för att uppleva sin omvärld som begriplig än om eleven ständigt 
är osäker på om något ska hända. På samma sätt känns världen mer begriplig och 
förutsägbar om undervisningssituationen är strukturerad, överblickbar och anpassad 
till elevens förutsättningar och är möjlig att påverka. Påfrestningar kan aldrig undvikas, 
men elever kan lättare möta svårigheter på ett konstruktivt sätt om de upplever att de 
kan överblicka, förstå och se ett sammanhang i sin situation. 

Hälsofrämjande arbete
I det hälsofrämjande arbetet är en viktig utgångspunkt att elevers hälsa och skolresultat är 
starkt sammankopplade. Hälsofrämjande perspektiv fokuserar på att stärka friskfaktorer 
som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande.  En skola med ett 
positivt skolklimat, det vill säga  en skola där elever kan känna sig trygga, där de kan 
växa och utvecklas och där de trivs, är också en skola där elever med största sannolikhet 
både mår bra och där lärandet är lyckosamt. För att kunna åstadkomma positiva skol- 
och klassrumsklimat är flera olika aspekter avgörande. Dit hör sådant som trygga och 
stödjande relationer mellan lärare och elever, och mellan elever. Det handlar också om 
miljöer som verkar stödjande för elevers självkänsla och motivation till lärande.

Förebyggande arbete 
Syftet med det förebyggande arbetet är att minska risken för ohälsa det vill säga minska 
riskfaktorer och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Det förebyggande arbetet utgår från 
kunskapen om vad som orsakar ohälsa och vilka faktorer som kan leda till ohälsa eller 
svårigheter med att nå utbildningens mål. Det är viktigt att alla som arbetar i skolan lär 
sig att känna igen tecken på psykisk ohälsa och i tidigt skede behov av stöd hos eleverna, 
innan problemen har blivit mer omfattande. En väl utvecklad elevhälsa är en viktig del i 
såväl förebyggande hälsoarbete som tidig identifikation av och stöd till barn och ungdomar 
med tecken på psykisk ohälsa. Det är också viktigt att skolan är medveten om att elevens 
sammanhang utanför skolan kan påverka elevens välbefinnande och måluppfyllelse. 

Att upptäcka elever med tecken på psykisk ohälsa 
Personal som möter eleverna dagligen har störst möjlighet att se hur en elev mår och 
klarar sitt skolarbete liksom att uppmärksamma förändringar hos eleven, exempelvis när 
det gäller frånvaro eller sänkta skolprestationer. 

För den enskilde läraren kan det vara svårt att ensamt tolka elevens beteende, förstå 
orsaken till det eller veta hur han eller hon ska agera. I sådana situationer kan elevhälsan 
med sina medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser 
bidra med sin kunskap och ge lärare råd om förhållningssätt och stöd. Ett nära samarbete 
och naturliga kontaktpunkter mellan den pedagogiska personalen och elevhälsan är av 
betydelse.

De återkommande hälsobesöken hos skolsköterskan ger en bild av hur eleven uppfattar 
sin skolsituation och sin hälsa i vid mening. Dessa hälsobesök är utformade så att de 
aktivt uppmärksammar elevens psykiska hälsa och avvikelser i utvecklingen som kan 
ha negativ påverkan på inlärning och skolanpassning. 

Eleven eller elevens vårdnadshavare kan även själva kontakta en skolsköterska eller 
skolkurator om de har frågor som rör elevens psykiska hälsa.
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Att göra när en elev visar tecken på psykisk ohälsa 
Elever kan reagera olika på en pressad situation i eller utanför skolan. Ett förändrat 
beteende hos eleven eller kroppsliga besvär som uppfattas som sjukdom kan vara tecken 
på psykisk ohälsa. Lärare och elevhälsopersonal måste försöka få en bred förståelse för 
elevens situation genom att identifiera faktorer som eleven upplever som belastningar. 
Identifiering av sådana riskfaktorer men även av elevens styrkor ska leda det fortsatta 
agerandet. I agerandet kan ingå att samverka med andra aktörer. Sedan 2010 är det 
lagstiftat, både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och landsting 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP. I  Västra Götaland sker samverkan 
inom  Västbusöverenskommelsen. En SIP/Västbusplan gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola och 
ansvarsfördelningen blir tydlig. Detta ett bra verktyg för samordning mellan verksamheter. 

Elever med extra sårbarhet  
Elever har olika förutsättningar och psykosociala erfarenheter och är därför olika sårbara 
för de krav eller påfrestningar det kan innebära att gå i skolan. Att ingå i en grupp med 
jämnåriga, arbeta uthålligt med kognitivt krävande uppgifter eller att sitta stilla under 
lektioner kan vara kravfullt för vissa elever. Extra sårbara är till exempel elever med långvarig 
sjukdom, kroniska sjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar. 
Även en elev som befinner sig i en socialt belastad situation kan bära med sig en oro oavsett 
orsak till situationen och kan få svårt att klara skolans förväntningar på prestationer. 
Andra riskgrupper är till exempel elever som upplevt trauma eller upprepade separationer.

Källa: Vägledning för elevhälsan,  Socialstyrelsen och Skolverket 2016
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Interreligiöst råd i Borås 

Sammanfattning 

I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

hur ett Interreligiöst råd i Borås skulle kunna fungera.  

Omvärldsbevakningen visar att ett råd kan organiseras på flera olika sätt beroende på syftet 

med rådet. Myndigheten för stöd till trossamfund beskriver tre olika organisationsmodeller 

vilka kan tjäna som vägledning i hur ett Interreligiöst råd kan fungera i Borås.  

Samtliga identifierade religiösa samfund och församlingar med verksamhet i Borås Kommun 

har fått information om utredningen och inbjudan till dialog kring nyttan av ett Interreligiöst 

råd i Borås.  Dialog har även förts med några av Borås Stads förvaltningar samt med Södra 

Älvsborgs sjukhus, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och polisen.  

Samtliga har ställt sig positiva till att inrätta ett Interreligiöst råd i Borås.  

 

Hur ett sådant råd skulle kunna fungera 

 Utifrån Kommunfullmäktiges inriktning att rådet initieras av Borås Stad, bedöms att 

Borås Stad bör vara övergripande ansvarig för rådet.  

 Med hänsyn till det stora antalet, ett 50-tal samfund och församlingar, som är 

verksamma i kommunen kan det vara lämpligt att rådet organiseras i någon form av 

dialogmöten.  

 Syfte, uppdrag och mandat för rådet bör fastställas i stadgar eller avsiktsförklaring 

som alla parter kan ställa sig bakom. 

 Rådet kan behandla en rad olika frågor,  men några frågor som nämns av flera 

samfund och andra aktörer är krisstödsarbete och olika samhällsfrågor.  

 De trossamfund som bjuds in till att delta i rådet, bör vara de som är berättigade till 

statliga bidrag enligt Lag (1999:932) om stöd till trossamfund.  

 Det behövs någon ansvarig som håller ihop och ger rådet stöd och hjälp i arbetet. 

Rådet kan även behöva ekonomiska resurser, i relation till sitt syfte, uppdrag och 

mandat.  

Slutsats 

Utredningen visar att det finns förutsättningar för att ett Interreligiöst råd ska kunna fungera 

i Borås. I dialogen med  de samfund och församlingar som så önskat, har det framförts att 

det finns behov av samverkan, både mellan samfunden och med kommunen. Liknande 

synpunkter har även framförts från kommunala förvaltningar samt från räddningstjänst och 

polis med flera myndigheter och verksamheter i kommunen. Samtliga aktörer som deltagit i 

dialogen kring nyttan av ett Interreligiöst råd har varit positiva. 

  

https://www.sstkrishandledning.se/
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Interreligiöst råd i Borås 

1 Bakgrund 

 Allmänhetens frågestund den 21/9 2017  KF  

Till allmänhetens frågestund, vid Kommunfullmäktiges sammanträde 21/9 2017, kom det en 

skrivelse från några personer som på olika sätt är engagerade i Svenska kyrkan i Borås, 

antingen som volontärer eller som anställda. Frågan som ställdes var ” Kan och vill Borås 

Stads politiker skapa möjligheter för att ett Interreligiöst center kan starta i Borås?” 1  

 

 Kommunfullmäktiges beslut i budget 2018 

I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att: 

”Ett Interreligiöst råd initierat av Borås Stad skulle kunna vara ett sätt att erbjuda en 

mötesplats för människor som bekänner sig till olika religioner. Kommunstyrelsen får i 

uppdrag att utreda hur ett sådant råd skulle kunna fungera. I utredningen ska alternativet att 

inrätta ett bredare råd med fokus på mänskliga rättigheter också beaktas”. 

2 Uppdrag och syfte 

Uppdraget som gavs till Kommunstyrelsen var att utreda hur ett Interreligiöst råd i Borås 

skulle kunna fungera, med inriktningen att erbjuda en mötesplats för människor som 

bekänner sig till olika religioner 

I omvärldsbevakningen ges exempel på olika syften2 med att skapa ett Interreligiöst råd.  

3 Metod 

Utredningen startade med en omvärldsbevakning som omfattar kontakter med Myndigheten 

för stöd till trossamfund samt med Sveriges interreligiösa råd. På rekommendation av 

myndigheten och Sveriges interreligiösa råd togs därefter kontakter med kommuner i landet,  

som har erfarenhet av liknande verksamheter.   

 

Därefter gjordes en kartläggning, med syfte att identifiera vilka samfund och andra aktörer, 

verksamma Borås kommun, som  kan komma att bli berörda av ett råd i enlighet med 

intentionerna i uppdraget. Samtliga identifierade aktörer  har fått en skriftlig information3 

och har även inbjudits till dialog kring tre frågeställningar. Utredaren har besökt flera aktörer 

för information och dialog.  

 

Samråd har även skett med Borås Stads Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, under 

arbetets gång. 

                                                      
1 Bilaga 1 
2 Avsnitt 4.1.1 
3 Bilaga 2 
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4 Omvärldsbevakning 

Inledningsvis kontaktades Myndigheten för stöd till trossamfund och Sveriges Interreligiösa 

råd,  SIR. På rekommendation av myndigheten och SIR har därefter kontakter tagits med  

Göteborgs interreligiösa center och Stockholms Centrum för religionsdialog, samt med 

Karlstad, Malmö, Umeå och Örebro kommuner, där det finns interreligiösa råd eller 

liknande former.   

Omvärldsbevakningen har utgått från följande frågeställningar:  

 Syfte med ett Interreligiöst råd 

 Organisation och ansvar 

 Vilka ingår i rådet 

 Rådets uppdrag och mandat 

 Frågor för rådet 

 Risker 
 

 Information och synpunkter från nationella myndigheter och 
organisationer, samt från kommuner med interreligiösa råd eller 
liknande former.  

Syfte med ett Interreligiöst råd 

Det är viktigt att ha ett klart och tydligt syfte med rådet.  

Syftet kan beskrivas i stadgar eller en avsiktsförklaring som alla parter ställer sig bakom. T ex 

att förstå samhället vi alla lever i. Att lära sig att orientera sig i samhället. Att ta vara på 

människors drivkraft. Främja dialog och samverkan mellan olika religiösa företrädare i 

staden. Verka för  en trygg stad och religionsfrihet.  

Organisation och ansvar 

Det behöver vara tydligt vem som ansvarar för rådet. Är det kommunen eller 

trossamfunden?  Det kan vara fristående från kommunen eller så kan kommunen kan 

ansvara för rådet och även finansiera rådet. Kommunen har mera kraft och auktoritet än vad 

samfunden har och kan också ses som en neutral part.   

Råden organiseras på olika sätt i de kommuner som kontaktats:  

 I Göteborg är rådet en egen organisation med en styrelse bestående av andliga ledare 

från olika religiösa samfund och föreningar i Göteborg.  

 Karlstads kommun har inget formellt råd, utan arbetar med dialogmöten med de 

religiösa samfunden. 

 Malmö Coexist stöds av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 

nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och Malmö Stad. Representanter för 

de fyra stora världsreligionerna medverkar 

 I Stockholm samverkar rådet med Stockholms centrum för religionsdialog. 

 I Umeå deltar kommunen i rådet, men samfunden ansvara själva för att organisera 

sig.  Kommunen har åtagit sig att samordna och stötta rådet. 
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 I Örebro har rådet bildats på initiativ av kommunen och Kommunfullmäktiges 

preside ingår i rådet.   

Vilka ingår i rådet 

Kriteriet för att få vara med bör vara de som är etablerade i samhället och som är berättigade 

till statliga bidrag enligt Lag (1999:932) om stöd till trossamfund  och  

Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund 

 

Det är bra att även diskutera hur man ska förhålla sig till ej bidragsberättigade samfund.   

Ett råd kan bestå av representanter för de största världsreligionerna som islam, judendomen, 

buddhismen och kristendom.  

Det kan bestå av representanter för de församlingar som tillhör registrerade trossamfund 

eller av de största religiösa sammanslutningarna som är aktiva i kommunen. 

I Karlstad har kommunen och Myndigheten för stöd till trossamfund bjudit in företrädare 
för samfunden till dialogmötena. 
 

Samfunden utser sina representanter. Övriga aktörer kan bjudas in beroende på vilka frågor 

som tas upp.  

Rådets uppdrag och mandat.  

Rådet,  via trossamfunden,  kan vara ett forum för att nå ut till medborgare i olika frågor. 

Det är viktigt att arbeta för att ha goda kontakter på alla nivåer i samfunden. De högsta 

ledarna har som regel beslutsmandat, medan det med verksamhetsledare som representant 

blir mer verkstad.  

 

Rådet kan:  

 Vara en mötesplats för diskussion, kunskap- och erfarenhetsutbyte för människor av 

olika tro. 

 Vara en part i krisledning och kan exempelvis delta i krisledningsövning och i 

förebyggande arbete.  

 Arbeta förtroendeskapande både internt i rådet och genom att kommun och rådet 

vid behov agerar gemensamt i brännande frågor. 

 Verka för ett tryggare samhälle och ökad förståelse för varandra.  

 Främja och stötta demokrati.  

 Skapa goda möten över religionsgränserna, för att få ett ökat samarbete och ökad 

förståelse för varandra.  

 Stärka religionens positiva kraft i samhället.   

 Vara remissinstans i olika frågor. 

 

https://www.myndighetensst.se/om-oss/regelverk.html
https://www.myndighetensst.se/om-oss/regelverk/forordning-om-statsbidrag-till-trossamfund.html
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Frågor för rådet 

En fråga som kan vara lämpligt att börja med är kartläggning av hur krisstödsarbetet och 

samverkan fungerar i kommunen.  Andra frågor att samverka kring kan vara 

brottsförebyggande åtgärder och säkerhetsarbete. I krisstödsarbetet kan det vara bra att 

etablera relationer med blåljuspersonal genom möten med de religiösa ledarna samt att 

samverka med hälso-  och sjukvården och sjukhuskyrkan. 

  

Rådet kan vara med och informera och marknadsföra sig vid olika evenemang. Ett exempel 

på aktivitet  som kan arrangeras i samråd med rådet är  ”tempelturer” för allmänheten-  där 

rådsmedlemmarna berättar om de olika församlingarna,.  

Deltagarna i rådet kan besöka varandras verksamheter för att lära känna varandra. Andra 

frågor kan vara, integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och dialog kring krockar 

mellan religionsfriheten och andra rättigheter och lagar.  

Det är bra att samlas kring gemensamma projekt eller olika teman kring religion/samhälle. 

Risker 

Det kan finnas organisationer eller samfund som inte tycker om att rådet bildas och som inte 

vill föra någon dialog. En del  kommuner med råd har varit utsatta från högerextrema 

organisationer. Det är troligen främst främlingsfientliga grupper som kan utgöra ett hot.  

Det finns organisationer som inte uppfyller kriterierna för att få bidrag från SST- försök att 

identifiera vilka de är. Undvik dem med ”dold agenda”, kriminella t ex.  

Grupperingar som inte kommer överens. Osämja och attacker mellan olika religiösa 

fraktioner. Interna motsättningar inom och mellan samfunden. 

Kvinnorelationer – kvinnor blir inte alltid så väl bemötta. Genusperspektiv är inte så 

populärt i alla samfund. 

Samfund som kan hamna i en missionerande roll istället för informerande gentemot 

samhället.  

Konflikter mellan religionerna i omvärlden påverkar vilja och möjlighet till samverkan och 

även tid för samverkan. 

Administration av rådet tar energi och kraft,  det måste vara någon ansvarig som håller ihop 

arbetet. 

5 Information till och dialog med samfunden 

I den information som skickades till samtliga identifierade samfund och församlingar med 

verksamhet i Borås Kommun, erbjöds de även besök av utredaren för ytterligare 

information och dialog kring nyttan av ett eventuellt Interreligiöst råd i Borås.   

Dialogen har utgått från följande frågeställningar 

 Vilken nytta kan samfunden och församlingarna ha av ett råd ? 

 Vilken nytta kan Borås som helhet ha av ett råd ? 
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 Vilka frågor kan vara viktiga för samfunden och församlingarna att samverka med 

andra om ?  

Av de 50-tal samfund och församlingar som fått informationen har utredaren mött ett 20-tal.  

 Information och synpunkter från samfund och församlingar  

Vilken nytta kan samfunden och församlingarna ha av ett råd? 

Det kan vara bra att ha kontakter med kommunen, inte bara när det handlar om pengar. 

Flera säger att de har haft bra kontakt med kommunen, men kontakten har i en del fall blivit 

sämre över tid.   

Vill gärna vara delaktiga i beslut som Borås Stad fattar och som berör samfunden. 

 Några samfund har haft samarbete med Svenska kyrkan, med avsikten att muslimska och 

kristna församlingar ska kunna samarbeta.  

Det är en utmaning att få med alla och det behövs samverkan med fler än de som ingår i 

nuvarande  samverkansformer.  

Om man inte har kontakterna är det lätt av bli isolerad i den egna föreningen. Man kan få 

mera information och korrekt information i olika frågor om man har kontakter med 

varandra och med kommunen. Man kan lära känna varandra mellan samfunden och delta i 

samhället.  

Använd rådet till att ”bli vänner”, att visa respekt för varandra och förebygga fördomar. En 

del i detta är också att synliggöra religionens roll i samhället.  

Vilken nytta kan Borås som helhet ha av ett råd? 

Rådet kan vara bra som plattform för information om samhället och ge möjlighet att 

diskutera hinder och möjligheter ur ett samhällsperspektiv 

Det är bra att kommunen som neutral part, leder arbetet och kan sammanväga olika 

intressen. Det finns en styrka i att samordna sig och skapa forum för dialog.  

Vi måste mötas för att kunna leva i fred, tillit och skapa  relationer. Det är viktigt att 

kommunicera både i utsatta och ”välordnade” områden. 

Kyrkan är viktig för många. Byggnaden som sådan och verksamheten åtnjuter stor respekt i 

olika områden och klarar sig ofta från skadegörelse. 

Ytterområdena är viktiga- inte bara centralorten. 

Vilka frågor kan vara viktiga för samfunden och församlingarna att samverka med andra 
om?  

Det kan vara olika projekt som är bra för kommunen, t ex riktade gentemot unga, äldre och 

kvinnor. Rådet kan anordna gemensamma aktiviteter- som t ex fotbollsturneringen på 

Norrby förra sommaren, där föreningarna tog initiativ i samverkan med fritidsgården och 

fotbollsföreningen. 
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Det har även anordnats föreningsverksamhet i Kulturföreningen på Hulta, med olika 

aktiviteter i fritidsgårdens lokaler.  

Kontakter i Posom4 arbetet, dialog i krissituationer, dialog i det vardagliga arbetet, en 

”stöttande hand” i kriser där många är inblandade. 

Organisation av rådet: Namnet Interreligiöst råd  relaterar till religiös övertygelse. Kan bli 

känsligt för kommunen att hålla i det om religiösa frågor diskuteras.  

Krisberedskap, lära känna varandra, äldrefrågor, samhällsfrågor etc. 

Sjukhuskyrkan ansvarar för andlig vård för alla religioner, men det är svårt att få med någon 

som kan representera de muslimska samfunden. 

Börja med det som förenar- bli vänner. 

Ta vara på erfarenheter t ex från Hässleholmens kyrkas tidigare arbete.  

Det finns även utmaningar i områden/frågor man inte är överens om och samfund 

som inte vill vara med. 

6 Information till och dialog med förvaltningar och  
andra aktörer i Borås Stad 

Utöver de religiösa samfunden har några kommunala förvaltningar andra myndigheter 

bidragit med synpunkter kring nyttan av ett Interreligiöst råd i Borås. Information och dialog 

med de aktörerna har utgått från samma frågor som de som ställdes till samfunden.  

Det finns även trosinriktningar som inte har någon egen församling i Borås, men som utövar 

sin religion och kultur i egna intresseföreningar som t ex kulturföreningar. Ett fåtal sådana 

har identifierats och har fått samma information som samfunden och övriga aktörer. 

    

Utredaren har informerat och fört dialog med ansvarig tjänsteman för ”Krisstöd vid allvarlig 

händelse” (tidigare benämnd Posom) på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,  med 

Arbetslivsförvaltningen och med Fritids- och folkhälso-förvaltningen. Dialogen har utgått 

från samma frågor som ställts till de religiösa samfunden 

 Information och synpunkter från kommunala förvaltningar  

Vilken nytta kan förvaltningarna ha av ett råd? 

Det är bra att ha fler kontakter i krisstödsarbetet.  

Arbetslivsförvaltningen diskuterar att bilda någon form av integrationsgrupper. De ser att 

det behövs ett sådant forum. Ett råd kan vara ett bra forum, då mycket som händer har 

koppling till religionen.  

Rådet kan även vara en ingång till samverkan med föreningsliv och kunskap om 

föreningslivet.  

                                                      
4 Posom (psykiskt och socialt omhändertagande) har ersatts av begreppet ”Krisstöd vid allvarlig händelse” . 
Krisstöd tar hand om människor i akut kris vid stora olyckor och katastrofer. 
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Vilken nytta kan Borås som helhet ha av ett råd? 

Få kunskap, kontakter och information i krisstödsarbetet. Det har funnits händelser som 

varit svåra att hantera och det behövs personer som har förankring i sina församlingar. Det 

finns behov av att få hjälp, att fånga upp personer som behöver stöd via församlingarna. 

Få med ungdomar från andra kulturer mer i föreningslivet. 

Religionen har betydelse för integration och det handlar också om social hållbarhet. Rådet 

kan vara ett bra forum i frågor om integration, men det får inte handla om religiös 

propaganda. Det är viktigt att tala om att vi har religionsfrihet i Sverige. 

Vilka frågor kan vara viktiga att samverka med andra om?  

Demokratifrågor, krisstöd, händelser i olika grupperingar- det är bra att ha en naturlig ingång 

i sådana frågor. Samverkan inom och mellan samfunden och att vi ska tala med varandra och 

tala väl om varandra. Samtal om allt möjligt som händer i samhället. 

Frågor relaterade till Överenskommelsen och IOP5 som  t ex principer, arbetsformer och 

samverkan i välfärden. Villkor för föreningsbidrag.  

 

 Information och synpunkter från andra aktörer i Borås Stad 

Utredaren har även informerat och fört dialog med Södra Älvsborgs sjukhus, inklusive 

sjukhuskyrkan, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF och polisen. 

Vilken nytta kan aktörerna ha av ett råd? 

Bra kontaktnät och att få en väg in till samfunden. 

De flesta kontakter med samfunden går genom kommunen. SÄRF har fokus på insatsen- 

sedan tar kommunen över.  Rekrytering av personal med annan etnisk bakgrund behövs.  

Ser språkproblem både vid utryckning och vid förebyggande åtgärder. Bla på olycksplatsen- t 

ex hantering av döda. 

Sjukhuskyrkans uppdrag är bl a andlig vård och att hjälpa vidare till lämplig kontakt för 

detta, oavsett religion. Andlig vård vänder sig till alla oavsett tro- fokus är människors 

livssituation, medan församlingarna värnar om sina egna medlemmar.  

Det finns principer för  hur man ”umgås” med religiösa samfund. Kommunikation med 

muslimska församlingar sker bla genom Myndigheten för stöd till trossamfund.  

Det är viktigt att arbetet utgår från demokratiska principer.  Samverkan finns bl a med 

muslimska församlingar. Inga andra samfund än sjukhuskyrkan får arbeta på sjukhuset. Alla 

rum inom sjukhuskyrkan är neutrala och är till för alla religioner. 

  

                                                      
5 Idéburet offentligt partnerskap 
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Vilken nytta kan Borås som helhet ha av ett råd? 

Det är viktigt att kommunen håller ihop rådet.  

Rådet skulle kunna vara ett bidrag till en stärkt demokratisk samhällsutveckling och en 

motpol till påverkan från radikala miljöer och genom detta motverka hedersrelaterad och 

våldsbejakande problematik.  

Samverkan med CKS  är viktig.  

Information- och projekt- spridning i utsatta områden om vad som är på gång. 

Information på skolor,  t ex varför räddningstjänsten finns och vad de gör. 

Vilka frågor kan vara viktiga för aktörerna att samverka med andra om?  

Posom- ärenden- krisstöd. 

Förebyggande arbete- t ex förtroendet för myndigheter och samhället.  

Tillsyn lokaler, förebyggande arbete, rådgivning, öka brandsäkerhet i hemmen. 

Begravningar- kontakt med muslimska begravningsbyråer. 

Information om ambulans- och blåljuspersonal. 

7 Beskrivning av nuläge i Borås  

  Vilken samverkan finns mellan samfund och församlingar i Borås? 

Ett Interreligiöst råd bör vara ett komplement till befintliga samverkansformer eller 

kontakter med och mellan de religiösa samfunden. Det har inte gått att identifiera några fler 

samverkansformer mellan samfund och församlingar än de ekumeniska råden. Utöver detta 

sker samverkan med svenska kyrkan i centrala krisstödsgruppen. 

Ekumeniska råd   

De kristna samfunden i Borås har samverkan genom ekumeniska råd. I Borås ekumeniska 

råd  deltar även frikyrkorna, de katolska och ortodoxa kyrkorna samt grekiska och syrianska 

församlingarna. Några muslimska församlingar deltar också.  

 

Ekumeniska råd finns även i Fristads och Toarps församlingar. 

 

Bland samfunden finns det olika syn på nyttan av att mötas och samtala. Det finns vilja till 

samtal och samverkan, men också försiktighet från samfunden.  Det förhållandet gäller 

oavsett vilken religion samfunden företräder.  

 

Ett  exempel på vad rådet kan göra är att Borås Ekumeniska råd, efter attentaten i Paris, tog 

initiativ till ett gemensamt uttalande om att värna fred och att inte underblåsa konflikter.  

 

I övrigt  har det inte framkommit att det finns någon organiserad samverkan mellan de olika 

religiösa samfunden.  
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Övriga som har samverkan med religiösa samfund och församlingar 

I Borås Stads centrala krisstödsgrupp ingår representanter från Svenska kyrkan, polisen, 

primärvården och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Krisstödsgruppen har 

även kontakter med sjukhuskyrkan vid behov.  

8 Ansvar för och organisation av rådet 

 Olika organisationsmodeller  

Exempel från omvärldsbevakningen  

Omvärldsbevakningen6 har visat att ett Interreligiöst råd kan organiseras på flera olika sätt;  

 Rådet är en egen organisation med en styrelse bestående av andliga ledare från olika 

religiösa samfund och föreningar.  

 Det finns inget formellt råd, utan kommunen arbetar med dialogmöten med de 

religiösa samfunden. 

 Rådet stöds av nationella myndigheter och kommunen. Representanter för de fyra 

stora världsreligionerna7 medverkar.  

 Kommunen deltar i rådet, men samfunden ansvara själva för att organisera sig.  

Kommunen samordnar och stöttar rådet. 

 Rådet har bildats på initiativ av kommunen och Kommunfullmäktiges preside ingår i 

rådet.   

Myndigheten för stöd till trossamfund 

På lokal nivå handlar dialogen med trossamfunden ofta om hur man lever och verkar i sin 
egen närmiljö. Myndighetens uppgift här blir att utifrån konkreta behov, skapa mötesplatser 
för dialog lokalt och ibland regionalt. Det kan ske genom: 

 Att stödja kommuner i bildandet av lokala/regionala interreligiösa råd. 
 Att stödja befintliga interreligiösa råd i att skapa kontakt med kommunala 

förvaltningar. 
 Att utifrån myndighetens uppdrag att handlägga frågor om trossamfundens roll i 

krisberedskapssamordningen. 
 

Myndigheten beskriver  tre olika organisationsmodeller utifrån vilka syften och mål man har 

med arbetet.  Modellerna kan tjäna som vägledning i hur ett Interreligiöst råd kan fungera i 

Borås.  

1. Samexistens mellan kommun, landsting/regioner, statlig myndighet och 

trossamfund: 

Denna form av relation skapar tydlighet om att distans råder mellan parterna men att 

man känner till varandras existens. Modellen kan användas för att skapa kontaktlistor 

                                                      
6 Avsnitt 4.1 
7 Islam, judendomen, buddhismen och kristendomen 

https://www.sstkrishandledning.se/
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som kan förmedlas när behov uppstår vid situationer som inte kräver samverkan 

eller andra insatser. Samexistens behöver alltså inte innebära ett nära förhållande. 

Det är mer en fråga om att notera och räkna med att något eller någon finns. 

 

Syftet kan vara att ha aktuella kontaktuppgifter om någon vill ha kontakt. En något 

djupare samexistens kan innehålla delad fakta av grundläggande karaktär, men 

modellen kännetecknas av ytlig kontakt och kommunikation. 

2. Samtal och dialog mellan kommun, landsting/regioner, statlig myndighet 

och trossamfund:  

Samtal och dialog tar samexistensen ett steg längre. Det finns åtskilligt att föra samtal 

om i syfte att lära känna den andra parten och att öka förståelsen för varandra.  

 

Syftet med samtal och dialog som modell är att utbyta mer än bara information med 

varandra. Att lära känna varandra ökar möjligheterna för alla parter att existera och 

fungera bättre tillsammans i ett demokratiskt samhälle. Att i samtal och dialog 

komma varandra närmare leder ofta till ökad kunskap och förståelse för varandra. 

 

3. Samverkan mellan kommun, landsting/regioner, statlig myndighet och 

trossamfund:  

Samverkan ställer högre krav på de medverkande jämfört med ”samexistens” och 

”samtal och dialog”, men ger mervärde bland annat i form av ökade möjligheter. Att 

känna till varandra är en förutsättning för att samtala vilket i sin tur kan vara en 

förutsättning för att samverka. Det är dock långt ifrån klart att alla som samexisterar 

och de som vill föra samtal och dialog också vill samverka med varandra. Därför bör 

man vara överens om grundläggande mål och syften med arbetet när man ska 

samverka. 

 

Mål och syften med samverkan som modell kan vara en gemensam strävan att 

förverkliga något eller för den delen att förhindra något. Att skapa fler möjligheter 

för att tillgodose behov i olika händelser kan också vara mål och syfte med 

samverkan. De olikheter som skiljer parterna åt, till exempel resurser och metoder 

för att förverkliga mål, kan vara det som motiverar samverkan för ett gemensamt 

mål. 

 Ansvar och organisation  

I Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen anges att: 

 Rådet initieras av Borås  Stad.  

 Rådet kan vara ett sätt att erbjuda en mötesplats för människor som bekänner sig till 

olika religioner. 

 Utreda hur ett sådant råd skulle kunna fungera. 
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Interreligiöst råd i Borås 

Rådet initieras av Borås  Stad  

Utifrån Kommunfullmäktiges inriktning att rådet initieras av Borås Stad bedöms att Borås 

Stad bör vara övergripande ansvarig för rådet. Denna synpunkt har även framförts av såväl  

Myndigheten för stöd till trossamfund, som flertalet av de aktörer som deltagit i dialogen 

kring nyttan av ett Interreligiöst råd.  

Rådet kan vara ett sätt att erbjuda en mötesplats för människor som bekänner sig till 
olika religioner 

Med hänsyn till det stora antalet, ett 50-tal samfund och församlingar, som är verksamma i 

kommunen kan det vara lämpligt att rådet organiseras i någon form av dialogmöten, 

alternativt att rådet arrangerar sådana möten/mötesplatser. Syftet är då att så många 

samfund/församlingar som möjligt ska kunna vara delaktiga. 

Hur ett sådant råd skulle kunna fungera 

Syfte, uppdrag och mandat 

Syfte, uppdrag och mandat för rådet bör fastställas i stadgar eller avsiktsförklaring som alla 

parter kan ställa sig bakom. 

Frågor för rådet 

Rådet kan behandla en rad olika frågor 8, men några frågor som nämns av flera samfund och 

andra aktörer är krisstödsarbete och olika samhällsfrågor.  

Kriterier för deltagande i rådet 

De trossamfund som bjuds in till att delta i rådet, bör vara de som är berättigade till statliga 

bidrag enligt Lag (1999:932) om stöd till trossamfund. Förutsättningarna för bidraget finns i 

3 § som har följande lydelse: 

 ”Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som   

1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, 

och 

 2. är stabilt och har egen livskraft”.  

Det kan finnas skäl att även bjuda in företrädare för exempelvis kulturföreningar,  med 

medlemmar som tillhör någon trosinriktning, men som inte har egen församling i Borås. Det 

gäller framför allt i frågor som rör krisstödsarbetet. 

 

Det är bra att även diskutera hur man ska förhålla sig till ej bidragsberättigade samfund.   

Administrativt och ekonomiskt stöd. 

Administration av rådet tar tid. Det behövs någon ansvarig som håller ihop och ger rådet 

stöd och hjälp i arbetet. Rådet kan även behöva ekonomiska resurser, i relation till sitt syfte, 

uppdrag och mandat.  

                                                      
8 Avsnitt 4.1.4 
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9 Ett bredare råd med fokus på mänskliga rättigheter  

Utredningen belyser inte alternativet med "ett bredare råd med fokus på mänskliga 

rättigheter". Kommunstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens 

nuvarande arbete med mänskliga rättigheter, samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta 

arbete med att stärka mänskliga rättigheter.  

Bedömningen är att alternativet med ”ett bredare råd”  får värderas i relation till vad som 

beslutas rörande Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter. 

10 Slutsats  

Utredningen visar att det finns förutsättningar för att ett Interreligiöst råd ska kunna fungera 

i Borås. I dialogen med  de samfund och församlingar som så önskat, har det framförts att 

det finns behov av samverkan, både mellan samfunden och med kommunen. Liknande 

synpunkter har även framförts från kommunala förvaltningar samt från räddningstjänst, 

polis, med flera myndigheter och verksamheter i kommunen. Samtliga aktörer som deltagit i 

dialogen kring nyttan av ett Interreligiöst råd har varit positiva. 

Eva Andreasson 

Utvecklingsstrateg 

Kvalitet och utveckling 

Stadsledningskansliet 

 

 

11 Bilagor 

Bilaga 1 – Skrivelse från personer som är engagerade i Svenska kyrkan i Borås, antingen som 

volontärer eller som anställda.  

Bilaga 2-  Information till samfunden om utredningsuppdraget.   

12 Referenser  

Lagstiftning  

Lag(1999:932) om stöd till trossamfund 

Förordning (1999:974) om  statsbidrag till trossamfund  

Statens stöd till trossamfund SOU 2018:18 

 

Nationella myndigheter och organisationer 

Myndigheten för stöd till trossamfund,  

Sveriges Interreligiösa råd 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1999932-om-stod-till-trossamfund_sfs-1999-932
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1999974-om-statsbidrag-till_sfs-1999-974
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201818/
https://www.myndighetensst.se/
http://interreligiosaradet.se/om-oss/
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Kommuner med Interreligiösa råd 

Göteborg Göteborgs interreligiösa råd 

Karlstad Samverkan med trossamfunden i Karlstad 

Malmö Coexist Malmö 

Stockholm Interreligiöst råd i Stockholm 

Umeå  Interreligiösa rådet i Umeå 

Örebro Interreligiosa--interkulturella rådet i Örebro 

 

Litteratur 

Myndigheten för stöd till trossamfund 

Årsbok 2016/2017/2018 

Att arbeta med trossamfund i vardag och kris  

Islam i Sverige de första 1300 åren 

Trossamfunden och flyktingarna 

 

Försvarshögskolan 

Mellan salafism och salafistisk jihadism 

   

Övrigt    

Borås Tidning 21 sept 2017 http://www.bt.se/boras/kyrkan-vill-se-interreligiost-center/ 

 

 

 

https://interreligiosacentret.se/interreligiosa-radet/
https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Invandring-och-integration/trossamfunden/
https://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghetsfragor-i-Malmo/Forum/Coexist.html
https://blogg.svenskakyrkan.se/crd/2017/08/21/interreligiost-rad-i-stockholm/
https://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/organisation/radgivandeorgan/interreligiosaradet.4.4a811e861571b5b2a3eaa14.html
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/interreligiosa--interkulturella-fragor.html
https://www.myndighetensst.se/om-oss/material-fran-myndigheten.html
https://www.myndighetensst.se/om-oss/material-fran-myndigheten.html
https://www.myndighetensst.se/om-oss/material-fran-myndigheten.html
https://www.myndighetensst.se/om-oss/material-fran-myndigheten.html
https://www.fhs.se/download/18.4b864adf165e41044d153f4f/1539249384748/Mellan%20salafism%20och%20salafistisk%20jihadism%20P%C3%A5verkan%20mot%20och%20utmaningar%20f%C3%B6r%20det%20svenska%20samh%C3%A4llet.pdf
http://www.bt.se/boras/kyrkan-vill-se-interreligiost-center/
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Sommarlovskort 2019 

Sommaren 2018 fick elever i årskurs 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet 

Sommarlovskort, ett avgiftsfritt busskort som för de unga i Borås innebar en möjlighet att 

resa i hela Västra Götalandsregionen. Busskortet innebar att unga, oavsett vilken ekonomi 

deras familj hade, kunde ta sig till havet eller åka hem till kompisar på sommarlovet. Det var 

kort sagt en riktig frihetsreform!  

 

Reformen drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen under den 

förra mandatperioden. När riksdagen i december 2018 röstade igenom Moderaternas och 

Kristdemokraternas budget försvann denna möjlighet för unga till ett gott sommarlov. 

Vänsterpartiet föreslår därför att frågan i stället prioriteras av Borås Stad. Vi föreslår  

- att elever i årskurs 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet erbjuds 
Sommarlovskort även sommaren 2019 

- att kostnaderna för Sommarlovskortet hanteras i samband med årsbokslutet  
 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ombudsinstruktion till föreningsstämman 

Kommuninvest 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2019 ges mandat att 
rösta i enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest. 

Datum 

2019-03-28 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-03-28 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-03-29 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00878 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Martin Jakobsson 

Datum 

2019-03-27 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E11 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00878 1.1.2.25 

Ombudsinstruktion till föreningsstämman 

Kommuninvest 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2019 ges mandat att 
rösta i enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest. 

Sammanfattning 

Kommuninvest ekonomisk förening håller föreningsstämma den 11 april 2019. 

Kommunstyrelsen bedömer framlagda förslag från styrelsen i Kommuninvest 

ekonomisk förening som lämpliga samt ligga i linje med det som 

kommunicerats på medlemssamråd. 

Ärendet i sin helhet 

Kommuninvest ekonomisk förening håller föreningsstämma den 11 april 2019, 

och handlingar till stämman har inkommit till Borås Stad den 22 mars 2019. 

Kommunfullmäktige har beslutat delegera till Kommunstyrelsen att besluta om 

instruktioner till valda ombud (ärende 2016/KS0170, 2016-03-17). 

På stämman ska bland annat beslut fattas kring: 

1. Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB med följande innehåll:

a. Nuvarande kapitalmål om 1,5 % bibehålls tills vidare.

b. Särskilt uppdrag till bolaget formuleras inte för 2019.

c. Kapitalutredningen slutförs.

2. Plan för kapitaluppbyggnad

Under 2019 har Kommuninvest kvar hittillsvarande mål för föreningens

och bolagets kapital. Bolaget ska ha ett kapital som uppgår till 1,5 % av

balansräkningen. Av kapitalet kommer huvuddelen från obligatoriska

och frivilliga betalningar av insatsmedel samt tidigare vinster.

3. Ränta på insatskapital och återbäring

a. Ränta på insatskapital föreslås bli 1,5 % för 2018.

b. Årets återbäring motsvarar cirka 0,20 % -enheter. Utrymmet för

återbäringen består av disponibelt överskott reducerat med vad

som åtgår för att betala insatsräntan. Fördelningen grundas på 

varje medlemskommuns genomsnittliga lånevolym under året. 
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Kommuninvest har kommunicerat frågorna vid 2019 års medlemssamråd, där 

medlemmarna beretts möjlighet att diskutera och lämna synpunkter. Borås Stad 

har deltagit i medlemssamråden. 

Kommunstyrelsen bedömer de till stämman framlagda förslagen som lämpliga 

att godkänna samt ligga i linje med det som kommunicerats på medlemssamråd 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-04-08

2. Skrivelse, 2019-04-08

3. Bilaga; Kallelse till föreningsstämma, inkommen 2019-03-22

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Ombud: Mohammed Farah (S), mohfarah@gmail.com

2. Ersättare: Niklas Arvidsson (KD), niklas.arvidsson@boras.se

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



        2019-03-22 1 (2) 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

Svenska kommuner och landsting i samverkan 

FÖRENINGSSTÄMMA 2019 
Kallelse 
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 16.00 på Radission Blu 
Waterfront Hotell, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. 

Ärenden 
Nr Beskrivning Bilaga 
1 Stämman öppnas - 
2 Val av ordförande vid stämman 1 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd - 
4 Val av två justerare 1 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad - 
6 Fastställande av dagordning - 
7 Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner - 
8 Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 2 
9 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport för föreningen och koncernen 3 
10 Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultat-

räkning och balansräkning 3 
11 Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande 

föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen 3 

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

3 

13 Fastställande av arvoden till styrelsen 4-5
14 Fastställande av arvoden för valberedningen i föreningen 6
15 Fastställande av arvoden till revisorerna 4
16 Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna 4
17 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen 7
18 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 8
19 Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna 9
20 Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande 10,11 
21 Val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande 12 
22 Val av lekmannarevisor 13 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Medlemmarna 
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Nr Beskrivning Bilaga 
23 Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB 

samt i övriga dotterbolag 
14 

24 Bolagsordning i Kommuninvest i Sverige AB 15 
25 Bolagsordning i Kommuninvest Fastighets AB 16 
26 Beslut om plats för nästa föreningsstämma 17 
27 Årlig insatsskyldighet - år 2019 18 
28 Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och 

beslutsordning 
19 

29 Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner 20 
30 Stämman avslutas - 

 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution av kallelsen  
Kallelsen och bilagorna sänds i ett tryckt exemplar till alla medlemmars officiella postadress 
samt som en PDF-fil till medlemmarnas officiella e-postadress. Om vi fått uppgift om 
ombudets e-postadress, sänds en PDF-fil också till denna adress. Kallelsen och bilagorna 
finns även tillgängliga för nedladdning från www.Kommuninvest.se. 
 

 
 
 

http://www.kommuninvest.se/
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Val av ordförande och justerare vid stämman 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska föreningsstämman välja en ordförande vid stämman samt 
välja en eller två justerare. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att Parisa Liljestrand, (M), Kommunstyrelsens ordförande Vallentuna 
väljs till ordförande vid årets stämma, samt  
 
att Ulrika Hammarström, (S), Pajala kommun och Börje Natanaelsson, (M), 
Söderköpings kommun väljs till justerare. 
 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 

Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Arne Lernhag (M) 
Öckerö kommun 
Vice ordförande   

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Ambjörn Hardenstedt (S) 
Svedala kommun  

 
Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun   

 
Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun  

 

 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Ägardirektiv år 2019 för Kommuninvest i Sverige AB 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska föreningsstyrelsen varje år 
utarbeta förslag till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB, att fastställas av 
stämman. I 2018 års ägardirektiv fick bolaget inget specifikt uppdrag.  
 
Förslaget i bilagda ägardirektiv innehåller några förändringar i förhållande till 
föregående år. För det första tydliggörs att föreningen har huvudansvaret för 
kapitaluppbyggnaden i koncernen och att lagstadgade krav på kapital kan uppnås. För 
det andra har skrivningarna om bolagets riksnivå förtydligats. Därutöver föreslås vissa 
redaktionella ändringar.  
 
Föreningsstyrelsen behandlade förslaget till nytt ägardirektiv 2019-03-06.  
 
De förändringar som föreslås är markerade med rött i texten. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa förslaget till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB samt 
 
att uppdra till föreningens representant att vid den ordinarie årsstämman i 
Kommuninvest i Sverige AB besluta att det fastställda ägardirektivet ska tillämpas i 
bolaget. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Ulf Bengtsson 
Ordförande   Styrelsens sekreterare 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta direktiv har fastställts på Kommuninvests stämmor den 11xx april 2019xx. 
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB 
 
1. Inledning 
I detta ägardirektiv formuleras ramarna för den verksamhet som Kommuninvest 
ekonomisk förening – nedan kallad ”Föreningen” uppdragit åt styrelsen i sitt helägda 
dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB – nedan kallat ”Bolaget” att ansvara för.  
 
Föreningens styrelse ansvarar för att ett förslag till ägardirektiv utarbetas varje år. Som 
ett led i beredningen av direktivförslaget ges bolagets styrelse tillfälle att yttra sig över 
förslaget.  
 
Förslaget presenteras och diskuteras därefter vid de årliga medlemssamråden och 
föreläggs - efter föreningsstyrelsens slutbearbetning - föreningsstämman som fastställer 
det och uppdrar till föreningens representant vid den ordinarie årsstämman i Bolaget att 
besluta att det fastställda direktivet ska tillämpas i bolaget. 
 
Direktivet omfattar även den verksamhet som Bolaget bedriver inom ramen för företag 
som Bolaget kontrollerar. 
 
Utöver den reglering som ägardirektivet utgör, finns en rad lagar, förordningar m.m. 
som riksdagen eller olika myndigheter fastställt för finansiell verksamhet och som 
Bolaget har att verka inom. Direktivets riktlinjer avser att reglera vissa områden där 
samhället inte tillhandahåller handlingsregler eller att - inom ramen för externa normer - 
precisera hur verksamheten i Kommuninvest ska ordnas. Referenser till de externa 
reglerna görs endast undantagsvis för att förenkla direktivtexten eller för att definiera 
begrepp. 
 
2. Uppdrag 
Kommuninvests roll som samhällsnyttig kommungäld beskrivs i den av Föreningen 
fastställda1 visionen och verksamhetsidén. Bolaget ska inom koncernen verka för att 
visionen och verksamhetsidén den förverkligas. 
 
Bolaget ska regelbundet låta utvärdera hur nöjda kunderna är med verksamheten. 
 
3.  Bolagets service till föreningen 
Bolaget ska tillhandahålla Föreningen följande tjänster: 
 
- sekreterarfunktion, 
- framtagande av beslutsunderlag, 
- medlemsrekrytering, beredning av ansökningar och uppföljning i medlemsfrågor, 

                                                 
 
 
1 Föreningsstämman 2013-04-18 fastställde en gemensam vision och verksamhetsidén för föreningen och 
föreningens företag. 
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- ekonomisk redovisning och administration i övrigt, 
- handha föreningens likvida medel2, motta betalningar för föreningens räkning och 
ombesörja att de utbetalningar som beordras av föreningen verkställs,  
- bereda föreningsstyrelsens ställningstaganden i arbetet med att förbättra de allmänna 
villkoren för den kommunala sektorns finansieringsverksamhet samt 
- produktion av medlemstidningen Dialog och koordinering och arrangerande av 
föreningens evenemang, 
- utarbeta, upprätthålla och uppdatera en plan för återhämtning av koncernens/ 
företagsgruppens finansiella ställning efter det att en tänkt kraftig försämring inträffat, 
- personella resurser för framtagande av underlag, statistisk bearbetning, spridning av 
resultat och andra nödvändiga åtgärder för att föreningen ska klara de kunskapsområden 
som beskrivs i avsnitt 10.3.1. 
 
4.                   Ekonomiskt resultat 
Bolagets operativa resultat ska vara positivt.  
 
Bolagets operativa resultat ska täcka föreningens verksamhetskostnad i den mån 
föreningens egna intäkter inte förslår samt ge möjlighet till förräntning av 
medlemmarnas insatskapital. 
 
Det resultatkrav som anges ovan ska i allt väsentligt uppnås genom en tillräcklig 
marginal i den ordinarie utlåningsverksamheten samt genom god kostnadskontroll. 
 
5. Konsolidering 
Föreningen har huvudansvaret för kapitaluppbyggnaden i koncernen och att såväl 
interna som lagstadgade bruttosoliditetskrav kan uppnåss.  
 
 
Bolaget ska uppnå en bruttosoliditetsgrad där summan av primärkapital och övrigt 
primärkapital uttryckt i procent av tillgångsvärde m.m. enligt gällande beräkningsmetod 
för soliditetsgrad3 vid 20198 års utgång uppgår till lägst 1,50 procent. 
 
Bolaget ska under 2018 utarbeta mål för bolagets kapitalisering som både tar höjd för 
finansinspektionens och resolutionsmyndighetens föreskrifter och krav samt styrelsens 
uppfattning av behovet utifrån Kommuninvests affärsmodell.   
 
Det ankommer på bolaget att svara för kapitaluppbyggnaden. Kapitaluppbyggnaden 
sker antingen genom att bolaget riktar en eller flera nyemissioner av aktier till 

                                                 
 
 
2 I avräkning på bolagets konton eller placerat i sådana instrument och volymer som är tillåtna för 
bolaget. 
3 Fastställs nya gynnsammare lagregler och/eller beräkningsmetoder ska det interna minimikravet på 
bruttosoliditet ändock vara 1,50 procent under 20198 beräknat enligt nuvarande regler. 



Sida 4/12 
 Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Föreningen eller genom att Föreningen tillhandahåller övrigt primärkapital till Bolaget. 
Det är Föreningen som ansvarar för att anskaffa sådant kapital.  
 
6. Kreditgivning 
6.1 Förmåga att försörja sektorn med krediter 
Bolaget ska söka säkerställa att medlemmarnas behov av finansiering kan tillgodoses. 
Bolagets likviditetsreserver ska anpassas till detta. I avsnitt 7 anges en miniminivå för 
likviditeten. 
 
6.2 Kreditprövning vid utlåning 
Utgångspunkten är att Bolaget ska bevilja medlemmarna och deras företag deras 
normala behov av krediter. 
 
Kreditgivningen ska ske inom ramen för den kommunala kompetensen. Låneändamål 
som beslutats av fullmäktigeförsamling ska anses vara kompetensenlig och sund. 
 
Utlåning ska ske inom ramen för en av bolaget fastställd koncernlimit. Den ska omfatta 
medlemmen och de företag som kontrolleras och garanteras av medlemmen.  
 
Bolaget ska ha en modell för analys av medlemmarnas och företagens finansiella 
situation och en policy för kreditgivning. De ska baseras på grundprincipen att en 
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten.  
 
Modellen och policyn ska baseras på de riktlinjer som beskrivs i bilaga till detta 
direktiv. När Bolagets styrelse beslutar om ändringar i modellen eller policyn ska detta 
rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 
 
6.3 Villkor i utlåningsverksamheten 
Utgångspunkten är att bolaget vid varje tidpunkt ska erbjuda kunderna lån till likvärdiga 
villkor, dock får prissättningen differentieras när så är motiverat ur marknadssynpunkt, 
medlemmens bidrag till föreningens kapitalisering, avser utlåning för tydligt definierade 
hållbara ändamål eller beror på skillnader i bolagets kostnader för olika lån. 
 
7. Risker 
7.1 Grundläggande syn på risk  
Bolaget får inte bedriva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad 
som hade varit tillåtet risktagande för en medlem kommun, ett landsting eller en region 
enligt kommunallagen. 
 
Bolagets risker ska vara små och får inte i något fall vara större än nödvändigt för att 
uppnå syftet med verksamheten och tillämpningen av dessa ägardirektiv. Den totala 
risknivån får inte äventyra Bolagets finansiella situation. 
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7.2 Total risknivå i Bolaget 
I den IKLU-rapport (Intern kapital-och likviditetsutvärdering) som fastställs av Bolaget 
och för Kommuninvestgruppen av Föreningen och därefter prövats av Finans-
inspektionen, anges en beräknad total risknivå för vart och ett av åren under den 
aktuella planperioden. 
 
Verksamhetsförändringar som innebär en väsentlig ökning av Bolagets kapital- eller 
likviditetsbehov och som inte omfattas av den senaste IKLU-rapporten får ej, om inte 
särskilda skäl föreligger, genomföras inom Bolaget utan samråd med föreningsstyrelsen. 
 
Befaras kapital- eller likviditetsbehovet öka på grund av ändrad lagstiftning eller annan 
orsak som Bolaget inte råder över, ska detta rapporteras i enlighet med avsnitt 11. 
 
Bolagets styrelse har inte rätt att, utan föreningsstyrelsens godkännande, överskrida 
dessa risknivåer.  
 
Befaras ett överskridande som beror på ändrad lagstiftning eller annan orsak som 
Bolaget inte råder över, ska detta rapporteras i enlighet med avsnitt 11. Något 
godkännande från Föreningen erfordras inte i sådana fall. 
 
Den ökning av Kommuninvests kapital som skett för att organisationen 2018 ska kunna 
klara interna och externa minimikrav på bruttosoliditet ska utgöra en buffert som inte 
får tas i anspråk för ökat risktagande om detta inte ingår i de förutsättningar som 
godkänts i IKLU. 
 
7.3 Specifikt om enskilda riskområden 
7.3.1 Kreditrisk 
Bolaget ska ha en modell för analys av motparter. Bolagets styrelse ska fastställa vilka 
motparter som är tillåtna att ingå avtal med och vilka limiter som ska gälla för dessa. 
 
Ändras kreditrisken för en befintlig motpart, så att den inte längre är godkänd för nya 
avtal, ska rapportering ske enligt avsnitt 11. 
 
7.3.2 Likviditetsrisk 
Bolagets styrelse ska årligen pröva och fastställa hur stor likviditet som erfordras i 
verksamheten. 
 
Likviditetsbehovet ska baseras på de värden som anges i den IKLU-rapport som 
fastställs av Bolaget och för Kommuninvestgruppen av Föreningen och därefter prövas 
av Finansinspektionen. 
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8. Riktlinjer för löner och ersättningar 
8.1 Löner 
Bolaget ska ha en dokumenterad lönepolicy omfattande alla anställda i Bolaget, förutom 
VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen. Bolaget ska tillämpa 
marknadsmässiga löner, dock inte vara löneledande. 
 
Löneersättningen ska bestå av fast lön och ha sin grund i utförda prestationer med 
beaktande av verksamhetens utveckling och finansiella mål. 
 
 
 
8.2 Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören m.fl. 
Bolagets styrelse ska inom ramen för ”Riktlinjer för ersättning och andra anställnings-
villkor för VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen” som framgår 
av bilaga till detta direktiv, besluta om ersättningar och övriga anställningsvillkor för 
dessa befattningshavare. 
 
Vad gäller anställning och entledigande av VD och vice VD ska Bolagets styrelse 
samråda med Föreningens styrelse innan Bolaget beslutar i ärendet. 
 
9. Etiska riktlinjer 
9.1 Hållbarhet 
Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling av samhället genom att minska den egna 
miljöbelastningen. Ambitionen gäller både direkt miljöbelastning från den egna 
verksamheten och indirekt miljöbelastning vid finansiering, placering och kredit-
givning. Utgångspunkten för miljöarbetet är FN:s miljöprogram för finansiella 
institutioner4. 
 
9.2 Representation mm 
Vid extern representation ska Bolaget agera i enlighet med den praxis som gäller på den 
aktuella marknaden eller i det aktuella landet. 
 
Vad gäller intern representation ska Bolaget följa de regler och värderingar som gäller 
för kommunal representation. 
 
Kostnader för resor, hotellvistelser m.m. ska präglas av måttfullhet och Bolaget ska 
välja de alternativ som är ändamålsenliga och förenliga med Kommuninvests ställning 
och anseende. 
 

                                                 
 
 
4 United Nations Environment Program Finance Initiative. 
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10. Övriga direktiv 
10.1 Kod för bolagsstyrning etc. 
Svensk kod för bolagsstyrning omfattar inte Bolaget. Särarten bedöms vara sådan att 
Koden och Principer för styrning av kommun och landstingsägda bolag inte heller ska 
tillämpas. 
 
10.2 Ansvarsförsäkring i Bolaget m.fl. företag 
Bolaget ska teckna och vidmakthålla en styrelse- och vd-ansvarsförsäkring som 
omfattar styrelseledamöter och vd i Bolaget, Föreningen, Kommuninvest fastighets AB 
samt i förekommande fall andra företag som kontrolleras av någon av de uppräknade 
enheterna. Försäkringsskyddet för angivna företag ska lägst uppgå till lägst 300 
miljoner kronor. 
 
 
10.3 Kunskap om finansieringsfrågor och utveckling av produkter och tjänster  
10.3.1 Kunskap om kommunala finansieringsfrågor – byte av ansvarig enhet 
Föreningen ansvarar från och med 2017/2018 för att regelbundet följa upp 
kommunsektorns investeringar, låneskuld och skuldförvaltning och ombesörja att 
kunskapen sprids till sektorns företrädare samt andra intressenter. Föreningen ska även 
samverka med akademiska institutioner för att bidra till att bredda och fördjupa den 
akademiska forskningen rörande kommunala finansieringsfrågor från samma tidpunkt. 
 
10.3.2 Utveckling av produkter och tjänster 
Utifrån Föreningens uppdrag äger Bolaget äger att självt besluta om inriktning och 
omfattning på produkt och tjänste-utveckling. För det fall Föreningen önskar initiera 
visst utvecklingsarbete anges detta i direktivet.  
 
10.4 Särskilda uppdrag m.m. för visst år 
Inget särskilt uppdrag för 20198. 
 
10.5 Arkivmyndighet 
Alla kommunägda företag ska ha en arkivmyndighet. Arkivmyndighet för Bolaget är 
den medlem i föreningen som medlemskommunerna och 
medlemsregionernalandstingen överenskommit genom beslut på föreningsstämma. 
 
10.6 Ägardirektiv för dotterföretag mm 
Bedriver Bolaget verksamhet inom ramen för företag som Bolaget självt kontrollerar 
ska Bolaget tillse att ägardirektiv upprättas och fastställs för detta företag.  
 
11. Rapportering 
Bolagets styrelse rapporterar till Föreningens styrelse om väsentliga händelser i 
verksamheten samt om hur risker och ekonomi utvecklas. 
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Rapporteringen ska minst ha det innehåll och den periodicitet som Föreningens styrelse 
fastställer i en Rapportplan. 
 
12. Internrevision 
Det ska finnas en internrevisionsfunktion för Föreningen och Bolaget. Föreningen 
beslutar om vilken gemensam konsult som ska väljas. Respektive styrelse beslutar 
självständigt om revisionsplanering och andra uppdrag till internrevisor samt om 
utformning av rapportering och arbetsformer i övrig inom respektive företag. 
Kostnaderna för internrevisionsinsatserna i fördelas mellan företagen baserat på det 
nedlagda arbetet. 
 
13. Särskild beslutsordning i vissa fall 
Uppkommer fråga om att göra avsteg från dessa direktiv, förändra ägandet i eller bilda/ 
avveckla dotterbolag eller intressebolag eller om Bolaget överväger att föra ut någon 
väsentlig del av verksamheten, eller lämna uppdrag att utföra sådan verksamhet, till 
annan utom Bolaget, ska samråd först ske med Föreningens styrelse som kan besluta att 
frågan ska hänskjutas för beslut till stämma i Bolaget. 
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Bilaga till ägardirektiv 
 
 

Riktlinjer för analysmodell och policy för kreditgivning 
Grundläggande synsätt 
Analysmodellen och policyn för kreditgivning ska baseras på grundprincipen att en 
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten.  
 
Svenska kommuner upprätthåller av tradition principen om att vara en ansvarstagande 
ägare. Kommunägda företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem eller som 
drivits inom områden som inte kan finansieras med försäljningsintäkter, erhåller 
regelmässigt löpande driftbidrag eller kapitaltillskott av olika slag. Vid Bolagets 
limitsättning för kommunkoncernen företag ska detta tillmätas stor betydelse i 
kombination med att kommuners egna goda kreditvärdighet som via borgensåtagande 
för de egna företagens lån överförs till företagen. Kreditrisken vid utlåning till ett 
kommunägt företag ska därför anses vara mycket låg. 
 
Analysmodellen ska vila både på kvantitativa och kvalitativa grunder 
Det finns inte någon enkel modell som alltid kan användas för att bedöma en medlem 
och gränserna för kreditgivningen till en medlem. Analysmodellen måste vila både på 
kvantitativa och kvalitativa grunder, där sedvanliga ekonomiska mått, kompletteras med 
annan information om kommunen och dess ledning för bästa möjliga helhetsbedömning,  
 
Likabehandling och transparens 
Kreditgivningen och limitsättningen ska bygga på en metod som är tydlig och 
transparant så att den garanterar likabehandling av medlemmarna. 
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Prövning av låneändamål, kompetensenlighet och sundhet 
Utlåning till kommun eller kommunägt bolag ska anses kompetensenlig och sund om en 
medlems fullmäktigeförsamling  
 
• godkänt låneändamålet när kommunen är låntagare 
• godkänt ändamålet med borgen till eget företag som är låntagare, 
• i enlighet med kommunallagen beretts tillfälle att ta ställning till bolags beslut av 

betydelse/vikt och som innebär att upplåning ska ske. 
 
När Bolaget prövar om medlems företag kan kreditgodkännas, ska kommunallagens 
föreskrift om att fullmäktige ska fastställa att det kommunala ändamålet anses uppfyllt 
om fullmäktige fastställt bolagsordningens ändamål. Övrig prövning av rubricerade 
aspekter som kan behövas, sker enligt relevant lagstiftning eller myndighets föreskrift. 
 
 
 
 
Utlåningslimiter och prövning av kredit 
Styrelsen ska fastställa en utlåningslimit för varje kommunkoncern bestående av 
kommunen och dess företag. 
 
Varje koncernlimit ska baseras på en normallimit som kan ökas eller minskas genom 
särskilt beslut. Beslut som innebär avsteg från normallimiten ska föregås av en särskild 
utredning. Metoden för särskilda utredningar ska läggas fast i en analysmodell. 
 
Innan Bolaget beslutar att bevilja en kredit ska det enligt lag pröva kreditrisken.  
 
Vid utlåning till en kommun prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av limit för 
kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning avräknas 
från limiten då kredit beviljas. Utlåning till kommun sker utan säkerhet. 
 
Vid utlåning till ett kommunägt företag prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av 
limit för kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning 
avräknas från limiten då kredit beviljas. Utlåning till företag får endast ske mot borgen 
från ägarkommunen.  
 
Kostnaden för ökad övervakning av medlemmar med ekonomiska problem etc. 
Föranleder en medlems eller medlemmens företags ekonomiska utveckling att Bolaget 
beslutat om särskilda åtgärder för att följa upp eller stödja medlemmen i en fördjupad 
dialog, ska kostnaden för Bolagets åtgärder bäras av den berörda medlemmen.  
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Bilaga till ägardirektiv 
 
 
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och 
övriga medlemmar i verkställande ledningen 
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 
direktören (VD) och vice verkställande direktören (VVD) och övriga medlemmar i 
verkställande ledningen för Kommuninvest i Sverige AB, nedan kallat bolaget. 
 
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts 
av årsstämman och för ändringar i befintliga avtal som görs därefter. 
 
Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor 
Grundprincipen är att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknads-
mässiga, bestå av enbart fast lön och baseras på hans eller hennes prestationer. I års-
redovisningen ska anges totala ersättningar och förmåner. 
 
Villkoren för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag 
Medlemmarna i verkställande ledningen har rätt till sedvanliga ickemonetära förmåner 
och företagshälsovård i enlighet med bolagets policy. 
 
VD har även rätt till förmånsbil. 
 
Bolaget åtar sig att betala en premiebestämd pensionsförsäkringslösning för VD 
motsvarande 30 % av lönesumman. Övriga följer ITP-plan. 
 
För VD och VVD är uppsägningstiden från bolagets sida sex månader. Vid uppsägning 
från bolagets sida är VD och VVD berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande 18 
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månader. Avgångsvederlag utgår inte om uppsägningen grundar sig på brott eller 
försummelse i tjänsteutövningen. Bolaget äger rätt att avräkna inkomster av tjänst jämte 
andra beräkningsbara förmåner som VD eller VVD uppbär från annan anställning eller 
näringsverksamhet under den tjugofyramånadersperiod som följer efter uppsägningen. 
Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader. 
 
För övriga medlemmar i verkställande ledning gäller reglerna om uppsägning i vid varje 
tid gällande kollektivavtal.  
 
Styrelsens beslutsfattande om lön och andra anställningsvillkor 
Bolagets styrelse ska besluta om lön och övriga villkor för VD, VVD och övriga 
medlemmar i verkställande ledningen. 
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Årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport 
Bakgrund 
Styrelsens förslag till årsredovisning för Kommuninvest ekonomisk förening och 
Kommuninvestkoncernen för år 2018 bifogas. 

Av bilagan framgår även revisionsberättelsen på sidorna 101 - 103 och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport på sidan 104. 

Årsredovisningen distribueras i pappersform till medlemmarna tillsammans med övriga 
stämmohandlingar och finns tillgänglig för nedladdning från www.kommuninvest.se.  
 
Separata tryckta exemplar av årsredovisningen utdelas sedan 2013 inte längre i 
anslutning till stämman. 
 
Föreningens styrelse behandlade förslaget till årsredovisning 2019-03-06. 
 
Förslag till beslut rörande årsredovisningen 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2018 för föreningen och 
koncernen, samt 
att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen. 
 
Revisionsberättelse och granskningsrapport 
Vi hänvisar till revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Av 
revisionsberättelsen framgår revisorns uttalanden om föreslagen vinstdisposition samt 
frågan om ansvarsfrihet. 
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Göran Färm   Tomas Werngren 
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Årsredovisning för Kommun invest ekonomisk förening. Med ”Kommun invest” eller ”Koncernen” avses Kommun investkoncernen bestående  
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Tillsammans för  
bättre villkor

Kommun invests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv 
finansiering till sina medlemmar och  kunder – svenska  

kommuner, regioner,  kommunala bolag och  
andra kommunala aktörer. 

Grundidé
Tillsammans lånar kommuner och  

regioner tryggare och  billigare än var och en 
för sig. Tillsammans kan  kommun sektorn också 

öka sin kompetens inom finansförvaltning.

277
+ 11

Kommun invest ägs av 277 kommuner  
och 11 regioner.

354  
Mdkr

Utlåningen till medlemmarna uppgick till 
354 mdkr vid utgången av 2018.

Kommun invest i Sverige AB 
har högsta möjliga 

 kredit betyg, AAA/Aaa,  
och stabila utsikter.

Gröna lån
Gröna lån  

introducerades 2015  
för finansiering av miljö- 

och klimatrelaterade 
investeringar. Sedan 

 lanseringen har volymen 
Gröna lån ökat till 

40  miljarder kronor.Organisation med  
tydlig rollfördelning

Kommun invest består av två delar.  
Dels den ekonomiska  föreningen  

Kommun invest ekonomisk förening 
(Föreningen) och dels kredit marknadsbolaget  

Kommun invest i Sverige AB (Bolaget). 

Kommun invest ekonomisk förening
Administrerar medlemskap  

och solidarisk borgen. 

Styrelsen består av politiker från  
kommuner och regioner.

Kommun invest i Sverige AB 
Bedriver den finansiella verksamheten  

med  upplåning, likviditetsförvaltning  
och utlåning.

Styrelsen består av personer med  
kompetens inom bland annat offentlig  

förvaltning, kapitalmarknad och 
affärsutveckling.

Vår vision
Kommun invest ska vara världens bästa 

organisation för kommunal finansförvaltning. 
Vi finansierar de svenska lokala och regionala 
sektorernas utveckling och investeringar för 

ett gott och hållbart samhälle.

AAA

Aaa

Start 1986 
Sedan starten 1986 har Kommun invest   
bidragit till att sänka kommun sektorns 

upplåningskostnader med mång miljard belopp.  
Det har i slut änden gynnat  medborgarna som  
fått ta del av en förbättrad samhälls service  

på både lokal och regional nivå.
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Ny bank säljer Kommun invests obligationer
Från 1 januari 2019 utökas antalet återförsäljare av Kommun invests svenska 
benchmarkprogram med den internationella banken Barclays.

Utökningen med Barclays är ett led i Kommun invests långsiktiga strategi att 
etablera kommunobligationer som en likvid del av den svenska obligations-
marknaden, och motiveras vidare av ett ökat intresse från utländska placerare 
för Kommun invests obligationer i svenska kronor.

Under 2018 har Kommun invests obligationer även inkluderats i Nasdaqs 
 bredaste obligationsindex OMRXALL och blivit godkända som säkerheter hos 
clearingorganisationen LCH.

Nytt EU-förslag för bruttosoliditet
EU har presenterat ett preliminärt förslag för ny reglering av så kallade offent-
liga utvecklingsbanker. Förslaget innebär att kravet på bruttosoliditet sätts till 
tre procent samt att direkta och indirekta exponeringar mot offentlig sektor kan 
avräknas vid bruttosoliditetsberäkning.

Då Kommun invest bedömer att förslagets samtliga kriterier för att räknas 
som offentlig utvecklingsbank uppfylls, kan Kommun invest avräkna all utlåning 
till medlemmar och deras bolag och med god marginal klara det nya kapital-
kravet. Förslaget väntas färdigställas i första kvartalet 2019 och kan då tidigast 
träda i kraft 1 juli 2019 med ett nationellt ikraftträdande två år senare.

Nya applikationer  
för effektiv utlåning
Kommun invest strävar ständigt efter att 
förenkla och förbättra för våra kunder. 
Under året har flera nya tekniska lösningar 
lanserats för att underlätta möjligheten att 
låna från Kommun invest.

Under våren lanserades KI Prislista, en ny 
applikation i KI Finans, som synliggör priser 
för de olika lånealternativen. En  digital 
offertförfrågan, KI Offert, infördes efter 
sommaren och ger kunden möjlighet att  
få en låneoffert från KI Finans. KI Signera, 
det senaste tillskottet, möjliggör signering 
av låneavtal med stöd av mobilt BankID. 
Fler funktioner utvecklas och lanseras 
under 2019.

Lägre marginal  
i utlåningen till kund
Vid Föreningsstämman i april 2018 änd-
rades ägardirektivet för att möjliggöra en 
sänkning av pris mot kund. Detta innebär 
att Bolagets utlåningsmarginal inte längre 
tar hänsyn till förändringar i orealiserade 
marknadsvärdesförändringar och för-
väntade kreditförluster.

Initialt sänktes marginalen från 23 till 
16,5 baspunkter, och i december 2018 
till 14,5. Prisändringen förstärkte den 
redan höga utlåningstakten, framförallt 
till  medlemmar med egna upplånings-
program. På lång sikt minskar dock åter-
bäring till medlemmar.

Viktiga händelser 
under året

Under 2018 blev Barclays återförsäljare för de svenska obligationerna  
och nya digitala verktyg lanserades till kunderna. Året innebar även nya 
ägardirektiv som gav möjlighet att sänka priserna på utlåningen och ett 
 preliminärt EU-krav om bruttosoliditet som Kommun invest uppfyller.

Vårgårda Bostäders miljösmarta byggprojekt
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FLERÅRSÖVERSIKT KOMMUN INVEST-KONCERNEN
2018 2017 2016 2015 2014

Balansomslutning, mdkr 417,2 357,0 361,7 340,6 312,1

Utlåning, mdkr 355,7 310,1 277,0 254,4 222,8

Årets resultat, mnkr 718,1 1 075,9 358,8 689,9 718,6

Medlemmar, totalt 288 288 286 280 280

Varav kommuner 277 277 275 272 272

Varav regioner 11 11 11 8 8

Kärnprimärkapitalrelation1, % 187,7 218,0 106,6 46,2 35,6

Primärkapitalrelation2, % 187,7 218,0 106,6 46,2 35,6

Total kapitalrelation3, % 192,8 231,4 117,6 56,9 47,4

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,74 1,82 1,60 0,90 0,79

1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 34–35 och not 2.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 34–35 och not 2.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 34–35 och not 2.
4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). Se vidare sidan 35 och not 2.

Svenskt  
obligationsprogram  

49 (49) %

Benchmarkupplåning,  
övriga valutor  

35 (30) %

Gröna obligationer 5 (4) %

Svenskt  certifikatprogram 1 (–) %

Uridashi 3 (1) %

Bank loans 0 (0) %

Euro-commercial paper 3 (10) %

Private Placements 4 (6) %

UPPLÅNINGSPORTFÖLJ  
PER  PROGRAM

MARKNADS ANDELAR,   
KOMMUNAL  LÅNE FINANSIERING1

Upplåning via  
Kommun invest 

55 (51) %

Bankupplåning  
14 (17) %

Upplåning via 
egna marknads-
program 
31 (32) %

Kommuner2 
41 (41) %

Kommunala 
bostadsföretag 

30 (30) %

Övriga 
 kommunala 
företag  
22 (22) %

Kommunala 
energi företag 
5 (6) %

Regioner  
2 (1) %

UTLÅNINGSPORTFÖLJ 
PER LÅNTAGARKATEGORI

 

1)  Prognos avseende utestående upplåning (siffror inom parentes avser faktisk 
utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar 
per 2017-12-31). 

Alla grafer avser 2018-12-31. Siffror inom parentes avser 2017-12-31.

2)  Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till 
kommunala bolag via kommunala internbanker. 
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Gott utgångsläge
Kommuninvest utvecklas snabbt och går bra. 
Därmed har vi ett gott utgångsläge för fram
tiden. Våra undersökningar visar mycket nöjda 
kunder och medlemmar. Vi har stabila, stöttande 
ägare med stort förtroende för Kommuninvest, 
en stark finansiell situation och en utlånings
tillväxt som visar att vi är konkurrens kraftiga 
och attraktiva när våra medlemmar behöver 
låna. Vi erbjuder produkter som kunderna efter
frågar, med hög kvalitet och effektivitet. 

Detta skapar en styrkeposition när vi ska ta 
oss an framtidens stora utmaningar. 

Ökat intresse
Intresset för Kommuninvest är fortsatt stort, 
både för att bli medlem och att låna. I januari 
2019 fick vi vår 289:e medlem – Region 
 Blekinge, som jag vill hälsa välkommen i Fören
ingen! Därmed är 96 procent av kommunerna 
och 60 procent av regionerna med. Samtal förs 
med ytter ligare potentiella medlemmar.

2018 beslutade föreningsstämman om Ägar
direktiv för Bolaget vilket bland annat innebar att 
prisstrategin förändrades. Därmed har ut  låningen 
ökat i ännu snabbare takt än vi hade räknat med, 
en trend som verkar fortsätta  framöver. 

Demografiska utmaningar
Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. De 
kommande tio åren beräknas invånarantalet 
öka med en dryg miljon och passera 11 miljo
ner. Särskilt snabbt ökar antalet äldre, barn och 
ungdomar. Det innebär ett kraftigt tryck på att 
bygga ut verksamheten i kommuner och regio

ner. I det läget får Kommuninvest en särskilt 
viktig roll. Våra 289 medlemmar finansierar en 
stor och växande del av sina investeringar via 
den samverkan som Kommuninvest står för. 

Kapital för expansion
De senaste fem åren har EU genomfört en omfat
tande översyn av kraven på finansiella aktörer 
för att minska risken för framtida finanskriser. 
Det nya regelverket ger Kommuninvest goda 
förutsättningar att även i framtiden kunna 
erbjuda gynnsamma villkor för den kommunala 
sektorns investeringar. Förslaget innebär bland 
annat att vissa offentliga finansiella aktörer som 
Kommuninvest omfattas av lägre soliditetskrav 
än andra, i och med att vår verksamhet innebär 
ett mycket lågt risktagande.

Under 2018 har Kommuninvest nått Fören
ingens självpåtagna mål om minst 1,5 procent 
i bruttosoliditet. Samtidigt har vi haft en mycket 
stark utlåningstillväxt, vilket gör att kapitalfrå
gan än en gång måste sättas i fokus, oavsett EU:s 
regler. Utvecklingen innebär att vi kommer att 
behöva expansionskapital eftersom vi har en 
stark tillväxt. Föreningen och Bolaget genomför 
därför under 2019 en kapitalutredning för att 
kunna möta framtidens krav i förhållande till 
den fortsatt starka utlåningstillväxt vi förutser. 
Genom kapitaltillskott från våra medlemmar 
och årlig insats för medlemmar som ännu inte 
uppnått den högsta insatsnivån har Föreningen 
2018 ökat sitt kapital så att andelskapitalet vid 
årets slut uppgår till 6,9 miljarder kronor. Brutto
soliditeten uppgick därmed till 1,74 procent vid 
årets slut.

Kommuninvest 
utvecklas snabbt 

och går bra. 
Detta skapar en 
styrkeposition 

när vi ska ta  
oss an fram
tidens stora 
 utmaningar.

Gott utgångsläge  
– stora utmaningar

Kommuninvest spelar en mycket viktig roll för sina medlemmar genom  
att erbjuda gynnsamma villkor för den kommunala sektorns investeringar.  

Under året har utlåningen vuxit kraftigt och trenden ser ut att fortsätta.  
Snabb befolkningstillväxt och demografiska förändringar med en större  

andel äldre, barn och ungdomar gör att kommuner och regioner  
behöver bygga ut sina verksamheter.
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Regionerna i fokus
Vid årsskiftet 2018/19 har alla landsting överta
git det regionala utvecklingsansvaret och kallas 
därmed regioner. 12 av landets 20 regioner är 
medlemmar i Kommuninvest. Vi ser nu en 
utveckling med svagare ekonomiska resultat 
i flera regioner samtidigt som behoven ökar, 
bland annat av demografiska skäl. Trots att ett 
flertal regioner har höjt skatterna de senaste 
åren har resultaten i genomsnitt de senaste tio 
åren understigit 1 procent som andel av skatter 
och statsbidrag. Med fler regioner som medlem
mar i Kommuninvest och växande ekonomiska 
utmaningar i regionsektorn kommer vi att öka 
vår kompetens för att kunna erbjuda det stöd 
som behövs på det finansiella området.

Hållbarhet
Avslutningsvis vill jag peka på Kommuninvests 
roll som verktyg och stöd för medlemmarnas 
ansvar i den omställning till en mer hållbar 

 samhällsutveckling som nationella och lokala 
program siktar på. Vårt koncept med gröna 
obligationer och gröna lån har varit ytterst 
fram gångs  rikt. Kommuninvest är Nordens 
största utgivare av gröna obligationer och vi har 
idag godkänt gröna projekt på ca 40 miljarder 
kronor. Under 2019 kommer vi att arbeta för 
att vidga vår kompetens på hållbarhetsområdet 
för att framöver kunna erbjuda ett motsvarande 
stöd för insatser på det sociala området. 

Kommuninvest ekonomisk förening

Göran Färm
Ordförande
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Senaste års goda ekonomiska 
resultat för kommuner och 
regioner har minskat trycket 
på att lånefinansiera de investe
ringar som följer med befolk
ningstillväxt, urbanisering och 
fler äldre och yngre invånare. 

Ändå växer den kommunala låneskulden, men 
i förhållande till BNP är den låg och klart han
terbar. Sektorns utmaningar handlar framförallt 
om kompetensförsörjning, och den är bekym
mersam både ur ett verksamhets och kostnads
perspektiv.

En stark samverkan
Kommun invests utlåning översteg vid slutet av 
året 350 miljarder kronor, delvis som en effekt 
av medlemmarnas beslut om ny prisstrategi. 
Offererade utlåningspriser har sänkts, och inne
bär att Kommun invests resultat och återbäring 
över tid successivt minskar. 

Vi ser tydligt att samarbetet inom Kommun
invest blir allt viktigare för medlemmarna. 2010 
hade tio medlemmar all sin upplåning via sitt 
eget finanssamarbete; 2018 hade gruppen växt 
till 100 medlemmar. Fler än 200 medlemmar 
har idag mer än 95 procent av sin lånefinansie
ring via Kommun invest. Det är glädjande men 
ställer allt större krav på oss i rollen som kredit
givare, exempelvis vad gäller att möta medlem
marnas behov av likviditet. 

Medlemmarna fortsätter att finansiera sina 
miljö och klimatinvesteringar med Gröna lån. 
Under året ökade antalet finansierade projekt 

till 232 (149) och antalet medlemmar som valt 
Gröna lån till 109 (81).

Kostnadskontroll och effektivitet
God kostnadskontroll är en prioritet eftersom 
kostnaderna stigit kraftigt de senaste tio åren, 
främst som en följd av ökade myndighetsrap
porteringskrav. Under 2018 var kostnadsök
ningen dock marginell. I relation till utlånings
volym minskade Koncernens kostnader under 
året till 6,1 (7,1) räntepunkter, exklusive reso
lutionsavgiften. 

Vi arbetar mycket med effektivitet i kärnpro
cesserna utlåning och upplåning, och är nöjda 
över att vår internationella upplåning fungerar 
så väl vad gäller tillgänglighet och prissättning. 
Det var betydelsefullt under 2018 då fem stora 
så kallade USDupplåningar genomfördes med 
gott resultat. Områden att jobba vidare med för 
upplåningen inkluderar den svenska mark naden 
och strategisk valutadiversifiering. Kommun
invests allt större ansvar för kommunsektorns 
finansiering gör dessa frågor angelägna.

Uppdraget förändras
Modern teknik möjliggör idag utveckling av 
produkt och tjänsteutbud på helt nya sätt. 
Inom Kommun invest arbetar vi med att helt 
automatisera utlåningen. Under året introduce
rades realtidsuppdaterade prislistor på webb 
och en offertapplikation som är direkt kopplad 
till affärssystemet. Låneavtal som kunderna 
ingår kan numera undertecknas digitalt.

Vi ser tydligt att 
samarbetet inom 
Kommuninvest 

blir allt viktigare 
för medlem

marna.

För bättre  kommunal 
finansförvaltning 

Förändringsarbetet inom Kommun invest, med fokus på ökad nytta  
för medlemmar och kunder, har fortsatt under året. Arbetet sker i en miljö  

där kund- och medlemsnöjdheten är hög och där Kommun invest blivit  
ett allt viktigare verktyg för sina medlemmar. Att förvalta det höga  

förtroendet för verksamheten är avgörande. 
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När tid för analys och uppföljning kan frigö
ras på båda sidor kommer relationen med kun
der och medlemmar att förändras, vilket för vår 
del ställer krav både på kompetensförstärkning 
och utveckling. Det är en så viktig fråga att 
Kompetens är ett av våra fyra fokusområden, 
i tillägg till Kund, Effektivitet och Digitalisering.

Medlemsnära utveckling
Även om Kommun invest fortsatt att utvecklas 
väl, i linje med visionen att vara världens bästa 
organisation för kommunal finansförvaltning, 
ser vi flera förbättringsområden. De behöver 
hanteras för att kunna möta medlemmarnas 
rättmätiga förväntningar.

Med insikten om att medlemmarnas förtro
ende är vår främsta tillgång, kommer jag och 

mina medarbetare fortsätta att söka utveckla 
och effektivisera verksamheten, i nära sam
arbete med medlemmar och kunder. Kommun
invest ska vara det bästa stödet för att effektivi
sera och förbättra finansförvaltningsprocesserna 
hos kommuner och regioner.

Kommun invest ekonomisk förening

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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Genom vår utlåning skapar vi förutsättningar för svenska 
kommuner och regioner att göra välfärdsinvesteringar på ett 
kostnadseffektivt sätt. Sedan finanskrisen för tio år sedan har 
Kommun invests andel av kommunsektorns upplåning ökat 
kraftigt och i dag står vi för ungefär hälften av den totala 
låneskulden. Förklaringen är dels att allt fler kommuner och 
regioner anslutit sig som medlemmar i Kommun invest, dels 
att de nya skärpta regelverken gjort det allt svårare för 
 banker och andra finansinstitut att konkurrera med våra 
 förmånliga kreditvillkor.

1. Upplåning
Kommun invest lånar kontinuerligt upp pengar såväl i 
 Sverige som på den internationella kapitalmarknaden. 
Kommun sektorns inneboende stabilitet i kombination med 
att våra medlemmar åtagit sig att solidariskt garantera 
Kommun invests förpliktelser gör att Kommun invests upplå
ning betraktas som mycket säker. Ur ett kreditriskperspektiv 
betraktas Kommun invests upplåning som likvärdig med 
svenska statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans 
med Kommun invests historik och goda rykte på kapital
marknaden innebär att vi har tillgång till finansiärer som i 
allmänhet lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna till
mötesgå våra medlemmars kreditönskemål även vid osäker
het på marknaderna håller vi alltid en överlikviditet i reserv, 
dvs. tillgångar som ännu inte tagits i anspråk för utlåning till 
våra medlemmar.

2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommun invests kunder beslutar att låna upp 
pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen 
eller regionen Kommun invest för att genomföra låneansö
kan. Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt 
ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska 
principen om lokalt självstyre, inte redovisa vad pengarna 
ska användas till.

Eftersom vi oftast känner våra medlemmar väl sedan 
många år tillbaka har vi i allmänhet god  kunskap om deras 

ekonomiska situation. Kommun invest genomför löpande 
avstämningar för att slå fast kundernas kreditutrymme och 
vid varje enskilt utlåningsbeslut sker en kontroll för att se att 
det beviljade lånet är i linje med kredit utrymmet. Tillsam
mans finner vi en lösning som både till godoser lånebehovet 
och tar hänsyn till medlemsorganisa tionens totala låneskuld.

3. Gröna lån
Om den investering som kommunen eller regionen lånar 
pengar för att genomföra är förenliga med Sveriges eller regi
onens miljömål och bidrar till ett mer resurseffektivt och 
klimat tåligt samhälle, har låntagaren möjlighet att få ett så 
kallat grönt lån. För att Miljökommittén ska bevilja ett grönt 
lån måste investeringen motsvara ett antal förutbestämda 
hållbarhetskriterier och ingå i en av åtta kategorier, bland 
andra investeringar i förnybar energi, klimatsmarta byggna
der, hållbara transporter och energieffektivisering. Den gröna 
utlåningen finansieras genom att Kommun invest ger ut gröna 
obligationer som är efterfrågade av investerare och som upp
fyller en rad krav för att få räknas som gröna. Läs mer om 
Kommun invests Gröna lån på sidan 20.

4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl och har en 
snabb och effektiv kreditprocess, är tiden från första samta
let om lånebehovet till dess lånet kan betalas ut kort. Om det 
är ett grönt lån hanterar vi den extra administration och 
dokumentation som krävs för grön finansiering, till exempel 
den löpande externa granskningen och rapportering till de 
investerare som köpt Kommun invests gröna obligationer.

5–6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt 
med kundansvarig hos oss och tillgång till hela Kommun
invests samlade expertis. I den webbaserade finansförvalt
ningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomi tjänste män 
tillgång till transaktionshantering, analys och rapportering 
av skulder och tillgångar.

Så bidrar Kommun invest  
till välfärdsbygget
Kommun invest finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar  
i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar.
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1.
Upplåning.

Investeringsbehov
Genom kontinuerlig upplåning på kapitalmarknaden 
har Kommun invest alltid möjlighet att låna ut pengar 
till kommuner och regioner� När en kommun eller 
region har uppskattat kostnaden för investeringen 
görs en ansökan om lån från Kommun invest� Om 
investeringen bidrar till bättre miljö eller klimat kan 
det vara aktuellt med ett grönt lån�

4.
Utbetalning  

av lån.

5.
Rådgivning. 

KI Finans.

3. 
Grönt lån  

godkänns av  
Miljö kommittén.

2–3.
Dialog med  

kundansvarig om 
låneansökan och 
möjlighet att låna 

grönt.

6. 
Kontinuerlig  

skuld förvaltning  
i KI Finans.
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Så skapar vi hållbara värden
Genom utlåning till kommuner och regioner skapar Kommun invest förutsättningar för 
utbyggnaden av den svenska välfärden, ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin  
och bidrar till ett mer hållbart Sverige.

Kommunerna och regionerna utgör fundamentet i det 
svenska välfärdssamhället. Det är i deras regi som de mest 
centrala samhällstjänsterna, som vård, skola och omsorg, 
möter medborgarna. Kommunerna har också en central roll 
för den grundläggande samhällsinfrastrukturen, i form av 
bostadsbyggande, energiförsörjning, kollektivtrafik, vatten 
och avloppshantering, avfallshantering och materialåter
vinning med mera.

Kommunala aktörer är också drivande i det svenska håll
barhetsarbetet, med högt ställda miljöambitioner och ansvar 
för stadsplanering, lokal infrastruktur och kollektivtrafik. 
Mer än 90 procent av kommunerna har fastställt egna miljö
mål eller anslutit sig till nationella eller regionala mål. Inte 
sällan siktar dessa högre än det nationella målet om ett fossil
fritt Sverige till år 2045.

Direkt värdeskapande
I rollen som den i särklass största kreditgivaren till den 
svenska kommunsektorn bidrar Kommun invest till att skapa 
både direkta och indirekta värden. Viktigast av de direkta 
värdena är att den kostnadseffektiva utlåning som vi till
handa håller skapar ekonomisk stabilitet i kommuner och 
regioner. Vår utlåning gör det möjligt att genomföra nöd
vändiga välfärds och hållbarhetsinvesteringar – och i större 
utsträckning eller i snabbare takt än som varit möjligt om 
krediterna hade varit dyrare. Vi erbjuder också våra medlem
mar vårt egenutvecklade verktyg för enklare och effektivare 
skuldförvaltning, KI Finans Skuld, som 204 av 288 medlem
mar använder i sin fullskaliga version. Tack vare goda eko
nomiska resultat har Kommun invests medlemmar kunnat 
erhålla årlig överskottsutdelning, bestående av återbäring 
och ränta på insatskapital. Under 2018 betalades 969,8 mnkr 
i överskottsutdelning, avseende verksamhetsåret 2017.

Indirekt värdeskapande
De allra viktigaste värdena som Kommun invest bidrar till att 
skapa är förstås resultaten av alla de investeringar som finan
sieras av vår utlåning. Det rör sig om välfärdsinvesteringar 
som nya eller upprustade äldreboenden, skolor och vård
centraler, eller olika former av infrastruktur som vägar, kol
lektivtrafik, energi, vatten och avlopp. Kostnadseffektiv och 
långsiktig finansiering skapar förutsättningar för kommuner 
och regioner att genomföra väsentliga investeringar i den 
takt som behövs för att tillmötesgå ökade krav på service

nivå, befolkningstillväxt och andra behov som uppstår i den 
gemensamma välfärden. I och med att 96 procent av Sveriges 
kommuner och 55 procent av regionerna är medlemmar 
i Kommun invest bidrar vår utlåning till att nyttiga investe
ringar genomförs från norr till söder, vilket i sin tur skapar 
förutsättningar för människor att bo och verka i alla delar 
av Sverige.

Kommun invest arbetar aktivt för att bygga upp kapacitet 
och öka kunskapen om kommunsektorns finansiella förut
sättningar. Det sker bland annat genom forskningssamarbete 
med Örebro universitet, utveckling av skräddarsydda utbild
ningar för kommunala förtroendevalda och tjänstemän 
i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, samt så 
 kallade Society Labnätverk för unga politiker kring hur vi 
tillgängliggör finansiella kommundata i öppna databaser. 
Därmed bidrar Kommun invest till att skapa rätt förutsätt
ningar för långsiktigt sunda och hållbara kommunala finan
ser. Vi är även samarbetspartner till Stiftelsen Vadstena 
Forum för Samhällsbyggande, som genom symposier verkar 
för en öppen debatt och kunskapsutbyte om samhälls
byggnads  frågor.

Kommuner och regioner har sedan länge tydliga uppdrag 
att forma ett hållbart samhälle. Hållbarhetsdiskussionen har 
idag breddats och omfattar en lång rad aspekter, inte minst 
hur vi tar ansvar för det samhälle vi lämnar vidare till kom
mande generationer. Följaktligen har så gott som alla kom
munsektorns investeringar ett hållbarhetsfokus – särskilt 
tydligt blir det när det gäller investeringar som syftar till att 
minska negativa effekter på klimatet, att bygga långsiktigt 
hållbara samhällen, främja rent vatten och hållbar energi, 
samt att utveckla industri, innovationer och infrastruktur 
på ett hållbart sätt. Dessa investeringar bidrar till att uppfylla 
flera av delmålen i FN:s Agenda 2030, som många aktörer 
inom kommunsektorn aktivt förhåller sig till. En betydande 
del av de hållbarhetsfrämjande investeringarna finansieras  
av Kommun invests Gröna lån, som introducerades 2015. 
I slutet av 2018 hade 39,5 mdkr i Gröna lån beviljats, avse
ende 232 investeringsprojekt i 109 kommuner och regioner.

Kommun invest finansierar sin gröna utlåning med utgiv
ning av gröna obligationer. Efterfrågan på våra gröna obli
gationer har varit mycket god, och de flesta emissioner har 
övertecknat. Med Gröna lån och gröna obligationer bidrar 
Kommun invest i finansmarknadens omställning för att 
stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
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Bidrar till att 
uppfylla Sveriges 
hållbarhetsmål.

Bidrar till att hela 
Sverige lever.

Skapar stabil ekonomi  
i kommuner och  

regioner.

Bidrar till det  
allmänna välfärds-
bygget i Sverige.

2018
288

2018
354 mdkr

2018
55 %

Medlemmar 
(kommuner och regioner)

Total utlåning
till medlemmarna

Marknadsandel 
kommunsektorn

19871

10
1987

0,3 mdkr
2002
14 %

1)  Kommun invest bildades 1987. Från 1993 organiseras 
ägandet via Kommun invest ekonomisk förening.

354
mdkr

Varav 7 procent Gröna lån  
(baserat på utbetald volym)

Utlåning

1 878
användare  
i KI Finans

969,8
Mnkr i total  

överskottsutdelning1

1)  Utbetalt belopp 2018, avse ende verksamhetsåret 2017.
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Kommun invest stödjer sina medlemmars höga hållbarhets-
ambitioner genom effektiv och ändamålsenlig finansiering 
samt i det konsultativa arbetet. Att svara upp mot medlem-
mars och kunders behov och förväntningar är en av hållbar-
hetsarbetets främsta uppgifter. Andra väsentliga områden 
omfattar det egna miljöansvaret, att vara en ansvarsfull 
arbetsgivare och bedriva en verksamhet som präglas av ett 
professionellt agerande, höga etiska krav och god affärssed.

Direkt och indirekt påverkan
Inom ramen för en nulägesanalys genomförd 2018 har 
Kommun invests direkta och indirekta hållbarhetspåverkan 
kartlagts. Den direkta påverkan äger Kommun invest, dvs. 
ligger inom verksamhetens direkta beslutsmandat och arbetet 
kan ge konkreta kvalitativa och kvantitativa effekter. Direkt 
påverkan omfattar exempelvis kund- och medarbetarrela-
tioner, affärsresor, kontorslokaler, lokal samverkan m.m. 

Kommun invests indirekta påverkan definieras som den 
hållbarhetspåverkan som Kommun invest har via utlåningen 
till kommunkoncernerna/balansräkningen och affärsrela-
tioner med låntagare, investerare och motparter. Påverkan är 
primärt relaterad till kommunernas val av investeringar och 
hur dessa bidrar till ett hållbart samhälle.

Kartläggningen visar att Bolaget bedriver ett i flera avseen-
den gott hållbarhetsarbete. De utvecklingsbehov som identi-
fierats avser framförallt den indirekta påverkan. Vidare är det 
angeläget för Koncernen att fortsätta minska sin direkta 
miljö påverkan.

Intressentdialog
Kommun invest har relationer med en rad intressenter som 
på olika sätt påverkar – och påverkas av – vår verksamhet. 
Det är av stor betydelse att vi lyssnar på våra intressenter för 
att identifiera de frågor som Kommun invests verksamhet 
påverkar och som intressenterna tycker är väsentliga.

Kommun invests intressentdialog sker bland annat genom 
systematiska kund- och ägarmöten och diskussioner med per-
sonalrepresentanter och företrädare för statliga departement 
och myndigheter. Dessutom genomför Kommun invest regel-
bundet undersökningar bland ägare, kunder, medarbetare och 

investerare. Kommun invests medlemmar äger och styr vår 
verksamhet men är också våra kunder när de väljer att låna  
av oss. I 2018 års kundundersökning erhöll Kommun invest 
ett NKI om 88, en förbättring med två enheter sedan under-
sökningen 2016 och ett mycket högt resultat. 

Dialogen med medlemmarna i egenskap av ägare förs i 
huvudsak med förtroendevalda politiker. När medlemmarna 
uppträder i rollen som kunder förs dialogen främst med 
tjänste män som vanligen är specialister inom ekonomi och 
finansiering.

Den löpande dialogen med andra samhällsaktörer – reger-
ingens departement, regelstiftande organ och övervakande 
myndigheter – sker i hög utsträckning via personliga möten 
och informationsutbyten. Dialogen med investerare och kapi-
talmarknad sker genom personliga möten och presentationer, 
både nationellt som internationellt. Medarbetardialogen sker 
både i formella och informella former, mellan chef och med-
arbetare och vid regelbundna informationsträffar. 

Väsentlighetsanalys
Genom intressentdialogen bildar sig Kommun invest en upp-
fattning om vilka hållbarhetsfrågor som Bolaget bör arbeta 
med. I den intressentundersökning om hållbarhet som 
genomfördes 2016 fick externa och interna intressenter rang-
ordna vilka insatser Kommun invest ska prioritera. Miljö-
aspekter i utlåning och upplåning var den fråga som intres-
senterna ansåg vara viktigast. Intressentundersökningen 
avses genomföras återigen 2019.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och följa 
upp Kommun invests hållbarhetsarbete, i nära samarbete 
med verkställande ledning och avdelningsansvariga, som 
ansvarar för att hållbarhetsaspekter beaktas inom sina 
 respektive ansvarsområden. Riktlinjerna för arbetet tydlig-
görs i en hållbarhetspolicy antagen av Bolagets styrelse, och 
konkretiseras i kompletterande policyer och instruktioner 
rörande bland annat arbetsmiljö- och personsäkerhet, IT- 
säker het, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning, 
mutbrott och representation samt regelefterlevnad.

Hållbarhetsrapport 2018
Med Kommun invests verksamhetsidé, vision och ställning är det naturligt att frivilligt  
ta ansvar för vår påverkan på samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
 pers pektiv. Av hållbarhetspolicyn framgår att detta ska beaktas i hela verksamheten, 
både vad gäller direkt och indirekt påverkan.
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Förnybar  
energi  

27 (37) %

Gröna 
 byggnader 
51 (48)  %

Hållbara   
transporter 5 (2) %

Vattenhantering 15 (12) %

Avfallshantering 1 (0) %

Energi- 
effekti- 
 visering  

1 (1) %

Finansiering till stöd för 
Parisavtal och globala 
utvecklingsmål
Gröna lån medger finansiering av miljö- och klimat-
relaterade investeringsprojekt i Kommun invests 
medlems kommuner och -regioner. Vid utgången av 
2018 hade 39,5 miljarder kronor beviljats i Gröna lån, 
för 232 projekt och 109 medlemmar. Projekten och 
dess finansiering kan kopplas till nio av FN:s globala 
utvecklingsmål, och samtliga övergripande mål i 
Parisavtalet. 

Partnerskap ökar kunskap och driver på utveckling
Att nå ambitiösa hållbarhetsmål kräver samver-
kan och partnerskap. Samordnade insatser kan 
bidra till att effektivisera omställningen och göra 
den mer träffsäker. Kommun invest har med 
detta som grund ingått strategiska samarbeten 
med SABO och SNS under året. 

Under hösten 2018 lanserades Allmännyttans 
klimatinitiativ, där SABO:s medlemsföretag 
 siktar på att göra allmännyttan fossilfri till 2030. 
Ett fokusområde i initiativet handlar om livs-
cykelperspektiv och klimatkrav vid byggnation 
av flerbostadshus. Kraven ska kunna användas 
för upphandling och som kriterier för att kunna 
erhålla så kallade Gröna lån från Kommun invest. 

För att ta fram ny kunskap om hur det svenska 
samhällsbygget fungerar och hur det skulle 
kunna fungera bättre stöder Kommun invest SNS 
forskningsprojekt Samhällsbyggnad. Projektet 
syftar till att bidra med ökad kunskap och för-
slag till åtgärder inom olika politikområden, 
baserad på vetenskapliga studier och beprövad 
erfarenhet.

Ytterligare ett exempel är det  nordiska sam-
arbete kring effektrapportering av gröna obliga-
tioner (”Nordic Public Sector Issuers: Position 
Paper on Green Bonds Impact Reporting”) som 
Kommun invest leder sedan 2016.
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Inom Bolaget råder nolltolerans mot all slags korruption; 
ingen medarbetare får lämna eller ta emot förmåner som kan 
betraktas som otillbörliga och därmed brottsliga. Bolaget har 
krav på sig att identifiera och hantera potentiella eller upp-
komna intressekonflikter. 

En gäld för kommunsektorn
Att fortsätta förse den svenska kommunsektorn med stabil 
och effektiv finansiering till lägsta möjliga kostnad är ett 
 viktigt bidrag i hållbarhetsarbetet. Kommun invest uppfyller 
därmed en liknande roll för kommunsektorn som Riks gälden 
för staten och dess myndigheter. 

Lägre kostnader för finansiering innebär att skattemedlen 
räcker längre. Att Kommun invest under perioder av finan-
siell oro kunnat fortsätta erbjuda finansiering, bidrar till 
trygghet för kommunsektorn och stabilitet i det finansiella 
systemet. En indirekt effekt av Kommun invests arbete är 
 därmed att den ekonomiska hållbarheten bland medlemmar 
stärks genom säkerställande av så effektiv finansiering som 
möjligt och råd och stöd under finansieringsprocessen. 

Kommun invest etablerades 1986 för att ge kommuner 
 tillgång till ytterligare en finansieringskälla, som ett komp-
lement till upplåning via banksystemet. Vår utlåningsverk-
samhet är begränsad till svenska kommuner och regioner, 
inklusive majoritetsägda bolag och stiftelser. Verksamheten 
ska kännetecknas av ett så lågt risktagande som möjligt och 
saknar vinstsyfte. För att säkerställa hög kreditvärdighet och 
låga upplåningskostnader har medlemmarna i Kommun-
invest ekonomisk förening ingått ett solidariskt borgens-
åtagande för Bolagets förpliktelser.

Samarbete för medlemmarnas skull
Ett av Kommun invests huvudsyften är att minska kommu-
nala upplåningskostnader. Stora volymer och en relativt liten 
organisation gör att förvaltningskostnaderna kan hållas på 
en låg nivå. 2018 uppgick Koncernens förvaltningskostnader 
exklusive resolutionsavgiften till 6,1 (7,1) räntepunkter i för-
hållande till utlåningsvolymen. För Bolagets del var förvalt-
ningskostnaderna 5,7 (6,5) räntepunkter av utlåningen. 

De resultat som upparbetas i verksamheten återförs till 
medlemmarna i form av ränta på insatskapital och återbä-
ring i förhållande till affärsvolym. 2018 överfördes på detta 
sätt 969,8 (445,4) mnkr till medlemmarna i Föreningen, som 
en konsekvens av höga ekonomiska resultat under 2017. 
Resultaten förväntas i framtiden minska, efter medlemsbe-
slut 2018 om en förändrad och mer transparent modell för 

prissättning. Innebörden är att Kommun invests offererade 
priser har sänkts.

Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt
Kommun invest vill att affärer och relationer präglas av god 
affärsetik, vilket tydliggörs både i Bolagets Uppförandekod 
och Hållbarhetspolicy. Bolagets medarbetare ska följa de 
lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksam-
heten och alltid uppträda på ett etiskt korrekt sätt, med 
öppenhet, integritet och ärlighet. Nolltolerans råder mot all 
slags korruption. 

Ett riskbaserat förhållningssätt används för att säkerställa 
att Bolagets produkter och tjänster inte utnyttjas för pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om allvar-
liga oegentligheter som kan innebära eller leda till lagbrott 
ska anmälas. Anmälan kan ske anonymt via Bolagets vissel-
blåsarfunktion, som hanteras av extern part. Inga ärenden 
kopplade till antikorruption eller riktlinjer gällande penning-
tvätt har utretts under året.

Lägst upplåningskostnader
Kommun invest analyserar löpande sin förmåga att erhålla 
låga upplåningskostnader på räntemarknaden. Analysen visar 
att Kommun invest genomgående är den kommunala aktör 
(kommuner och regioner) som lånar upp till lägst kostnad, 
skillnaden till övriga aktörer har dock minskat under året. 

Fördjupad kunskap om sektorns förutsättningar
Kommun invest vill genom egen forskning och rapporter öka 
kunskapen om kommunsektorns långsiktiga finansiella för-
utsättningar. Bland annat har Kommun invest sedan 2012 ett 
samarbete med Örebro universitet som till exempel främjar 
forskning om kommunsektorns skuldförvaltning och finan-
siella förutsättningar, och finansierar såväl en professur som 
doktorandstudier. 

Kommun invest har ingått i den referensgrupp som knutits 
till universitetets Mastersutbildning i Hållbart Företagande 
som startade hösten 2018, och deltog som gästföreläsare vid 
den särskilda Finansdag som anordnades under utbildningens 
första termin. Kommun invest erbjuder även praktikplats till 
utbildningsdeltagarna under 2019.

Vi publicerar årligen rapporter som skildrar utvecklingen 
av kommunala investeringar och dess finansiering, och analy-
serar trender och företeelser kopplade till kommunal upplå-
ning, skuldsättning och investeringar.

Ekonomiskt ansvar 
Kommun invest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och 
investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Bolaget och dess medarbetare ska följa  
de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten och alltid uppträda  
på ett etiskt korrekt sätt, med öppenhet, integritet och ärlighet.
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen

Enhet 2018 2017 2016

Totala intäkter 

Ränteintäkter Mnkr 505,3 452,3 621,4

Övriga rörelseintäkter Mnkr 7,6 6,2 7,2

Distribuerat värde

Räntekostnader Mnkr 367,2 426,4 140,5

Provisionskostnader Mnkr –8,2 –7,3 –5,2

Löner och arvoden Mnkr –73,9 –70,4 –68,1

Pensionskostnader, utbildningskostnader och  
övriga  personalkostnader Mnkr –23,2 –26,6 –29,4

Sociala avgifter och löneskatt på pensionskostnader Mnkr –26,9 –25,3 –23,7

Resolutionsavgift Mnkr –69,1 –66,3 –31,4

Övriga rörelsekostnader Mnkr –94,1 –97,1 –93,2

Skatt Mnkr –3,7 –28,0 –0,4

Överfört till Föreningens medlemmar under året, återbäring  
på  affärsvolym och ränta på insatskapital för föregående  
räkenskapsår Mnkr 969,8 445,4 500,7

Effektivitet

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av 
 balansomslutning % 0,052 0,061 0,059

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Nano learning: att lära sig mycket i det lilla
Kommun invest är en organisation som håller lärande och kunskap högt. Med fler 
anslutna kommuner och regioner ökar kraven på oss att kunna arbeta med och för 
fler aktörer. En viktig del av detta är kontinuerlig kompetensutveckling av samtliga 
medarbetare.

För att på ett snabbt, enkelt och kvalitetssäkrat sätt tillgodose detta använder 
Kommun invest sig av en användarvänlig digital läroplattform som bygger på 
 principen om småskaligt lärande, så kallad ”nano learning”. Utifrån forskning  
kring inlärning erbjuds verktyg för att optimera lärande och medvetenhet om 
aktuella ämnen.

Metoden baseras på ”spaced repetition”, alltså uppdelad repetition, och 
innebär att korta delar av en utbildning med jämna och anpassningsbara 
intervall skickas till samtliga medarbetare. Genom att dela upp utbildningar 
i 2–3 minuter långa lektioner dämpas medarbetares glömskekurva utan att 
för den skull ta mycket tid och ansträngning i anspråk.

Under 2018 har Kommun invests medarbetare genomfört utbildningar 
på följande områden: Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
 terrorism, operativa risker, inventering av bisysslor och intresse konflikter, 
intern styrning och kontroll, informationssäkerhet samt kontinuitets-
hantering.

Plattformen innehåller även rapporteringsfunktioner och 
analysverktyg för att följa deltagande och utveckling inom 
organisationen. Metoden har för Kommun invest inneburit 
höga genomförandegrader och markant höjda 
kunskapsnivåer efter slutförda kurser.
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Bolaget ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten 
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare 
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. 

Kommun invest ska ha god kunskap om, samt god kontroll 
på, att gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efter-
levs. Särskilt diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, 
lagstiftning för publika bolag och lagstiftning som rör affärs-
relationer. Ingen form av diskriminering tolereras inom 
 Bolaget. 

Jämställdhet, mångfald och utveckling
Kommun invests Jämställdhets- och Mångfaldspolicy beto-
nar vikten av jämställdhet och mångfald i organisationen, 
för att säkerställa att Bolaget är en attraktiv arbetsgivare 
för såväl nuvarande som potentiella medarbetare. Vid slutet  
av 2018 var 45 (38) procent av det totala antalet anställda 
kvinnor. Av cheferna var 36 (38) procent kvinnor, och i den 
verkställande ledningen var andelen 43 (43) procent. Ambi-
tionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla kompe-
tenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet, tros-
uppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet. 

Vid slutet av 2018 härstammade 12 (18) procent av 
 Bolagets medarbetare från andra länder än Sverige. Totalt 
10 (13) olika länder är representerade i organisationen.

Årets medarbetarundersökning
Resultatet av årets medarbetarundersökning visar att 
Kommun invest är en jämställd och icke-diskriminerande 
arbetsplats där medarbetarna känner ett stort engagemang 
för Kommun invests samhällsuppdrag. Medarbetarna upp-
fattar också att Kommun invest är en arbetsplats där man 
kan kombinera arbete och fritid. Bland förbättringsområden 
nämns arbetstakt och stress samt internkommunikation. 
Nöjd Medarbetarindex för 2018 uppgick till 73 (68) samt 
Lojal Medarbetarindex till 79 (75), sammantaget hade 
 Bolaget 86 (81) procent nöjda och lojala medarbetare,  
vilket betraktas som ett relativt högt värde. 

Hållbar vardag
Ökande sjukskrivningar, på grund av arbetsrelaterad stress 
och andra psykosociala orsaker, har gjort att Kommun invest 
tagit initiativ till ett ambitiöst arbete inom ramen för det vi 
kallar Hållbar Vardag. Hållbar Vardag erbjuder allt från 
stora möjligheter till en god fysisk och social arbetsmiljö, 
 träning och vardagsmotion, hälsoinspirerande föreläsningar, 
stresshantering, individuell coachning och självhjälps-
program. Bland annat erbjuds alla medarbetare individuella 
hälso- och livsstilsmätningar på en regelbunden basis. Base-
rade på dessa ges medar betaren verktyg för att skapa en håll-
bar livsstil inom de områden där behoven upplevs vara 
störst. Det kan röra allt från sömn, kost, motion och livsstil 
till arbetsrelaterade bekymmer.

Insatser i lokalsamhället
Kommun invest arbetar inte med sponsring i traditionell 
mening utan söker samarbetspartners som har ett uttalat 
samhällsengagemang, med tyngdpunkt på satsningar i 
 Örebro där Bolaget har sitt huvudkontor. Vi har fokus på 
verksamheter som arbetar med utbildning, kultur och innan-
förskap och delar våra värderingar vad gäller bland annat 
jämställdhet, mångfald och etik. Satsningarna inkluderar 
läxläsning för gymnasieungdomar med invandrarbakgrund, 
stöd till konstverksamhet inom OpenArt, möjlighet till fot-
boll och ridning för människor med funktionsnedsättningar, 
samt satsningar på kvinnor med invandrarbakgrund i stads-
delen Vivalla. 

Kommun invest medarbetarprogram
Under 2018 har en omfattande satsning på ledarskap, med-
arbetarskap, kommunikation och kultur startats. Medarbe-
tarprogrammet har tagits fram för att öka Kommun invests 
förmåga att utvecklas i en tid som präglas av allt högre kom-
plexitet och snabba förändringar. Genom programmet vill 
Kommun invest bland annat skapa plattformar för utveck-
lande dialoger mellan medarbetare och chefer, öka kvaliteten 
på det kommunikativa ledarskapet samt ge medarbetare 
möjlighet till personlig utveckling och bättre förutsättningar 
för självledarskap. Mer information om programmet finns 
på sidan 29.

Socialt ansvar 
Respekt för mänskliga rättigheter är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande 
inom Kommun invest. Vi ska verka för att diskriminering inte förekommer samt främja 
mångfald och jämställdhet och värna om goda arbetsförhållanden. 
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Enhet 2018 2017 2016

Totalt antal anställda, inklusive deltids- och provanställningar1 Antal 104 105 97

Andel kvinnor/män – totalt % 45/55 38/62 41/59

Andel kvinnor/män – samtliga chefer % 36/64 38/62 45/55

Andel kvinnor/män – verkställande ledning % 43/57 43/57 67/33

Medelantal helårsanställda (baserat på arbetade timmar) Antal 97 91 85

Anställningstid < 2 år (baserat på fast anställda) % 18 18 14

Anställningstid 2–4 år % 13 28 35

Anställningstid 5–9 år % 40 29 25

Anställningstid > 10 år % 29 25 25

Personalomsättning % 8 11 3

Deltagande i medarbetarundersökning % 96 95 84

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 89 93 88

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 64 63 84

1)  Antal anställda avser ”total headcount”, inklusive heltid, deltid, föräldralediga och visstidsanställda.  
Totalt antal tillsvidare- och provanställda var 92 vid utgången av 2018.

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen

Program för lägre trösklar på  arbetsmarknaden
För vissa akademiker kan klivet in på arbetsmarknaden av olika anledningar vara extra långt. Därför ger 
Kommun invest årligen ett antal personer möjlighet att få en relevant arbetslivserfarenhet som kan underlätta 
nästa steg i karriären. Vid utgången av 2018 hade åtta personer genomgått Över tröskeln-programmet och  
sex av dem hade fått fortsatt förtroende hos andra arbetsgivare, i allmänhet med fasta jobb som matchar  
deras utbildningsprofil. De tre personerna på bild – Muhammad Amin Sadiq, Zubdah  Farrukh och Mohammad 
 Ehtasham Billah – inledde sina över tröskeln -jobb hos Kommun invest i januari 2019.
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Direkt miljöpåverkan
Kommun invests direkta miljöpåverkan avser den påverkan 
som uppstår som en direkt konsekvens av Koncernens verk-
samheter, bland annat energiförbrukning i lokaler, inköp av 
kontorsmaterial och -utrustning, möten och konferenser, 
affärsresor m.m. 

Miljöpåverkan följs sedan 2015 årligen upp vad gäller de 
mest väsentliga områdena. Under 2018 genomfördes i sam-
arbete med extern part en beräkning av Kommun invests 
totala CO2-avtryck, avseende verksamhetsåret 2017. Analy-
sen visade på en total klimatpå verkan om 383,1 ton 
koldioxid ekvivalenter (CO2e), eller 4,1 ton CO2e per medar-
betare. Tjänsteresor, i form av flygresor, hotellvistelser och 
bilresor stod för 89 procent av Koncernens klimatpåverkan, 
varav flygresor utgjorde 79 procent.

Eftersom en så stor andel av Koncernens klimatpåverkan 
avser flyg är det ett naturligt fokusområde för att minska det 
totala CO2-avtrycket. En bärande princip är att ett minskat 
resande ska kunna ske utan att göra avkall på verksamhets-
målen. 

Betydande utsläppsminskningar från affärsresande har 
skett. De totala utsläppen från affärsresande har minskat 
från 801 till 338 ton CO2-ekvivalenter mellan 2014 och 2018. 
Den främsta förklaringen är ett minskat antal långa flygresor.

Vad gäller kontorsverksamheten arbetar vi på olika sätt 
för att reducera dess påverkan, genom miljömärkt el, rörelse-
styrd belysning och vvs-armatur, snålspolande toaletter, samt 
hög grad av återvinning/källsortering. Ett analysarbete för 
att kartlägga kontorsfastighetens prestanda ur ett miljöper-
spektiv, med sikte på möjliga förbättringsåtgärder, har inletts 
mot slutet av 2018. 

Klimatkompensation
Kommun invest beslutade under året att klimatkompensera 
för de växthusgasutsläpp som återstår efter det egna klimat-
arbetet. I enlighet med de förutsättningar som gäller för 
kommuner och regioner klimatkompenserar vi internt, dvs. 
för satsningar lokalt/i Sverige. Medel som avsätts beräknas 
med utgångspunkt från uppskattad kostnad för extern 
klimat kompensation, multiplicerat med faktor två, och 
används för att finansiera initiativ som antingen under stödjer 
hållbarhetsarbetet hos Föreningens medlemmar eller bidrar 
till att minska Kommun invests egen påverkan.

Minska påverkan via kontorsverksamheten
Utöver affärsresandet sker Koncernens klimatpåverkan 
främst genom kontorsverksamheten, via energi- och annan 
resursförbrukning samt inköp av kontorsmaterial och för-
nödenheter. Bolaget har moderna kontorslokaler där håll-
barhetsambitioner uttrycks via miljömärkt el, rörelsestyrd 
belysning och vvs-armatur, "print-on-demand"-lösningar, 
snålspolande toaletter m.m. Den totala energiförbrukningen 
ökar dock, och en analys av potentiella energieffektivise-
ringar avses genomföras under 2019. 

Gröna lån stöttar kommunsektorns hållbarhetsarbete
Gröna lån introducerades 2015 och medger finansiering av 
investeringsprojekt som genomförs av Kommun invests med-
lemskommuner och regioner, inom bland annat förnybar 
energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik 
och vattenhantering. Godkända projekt måste främja över-
gången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp och 
ingå i ett systematiskt miljöarbete hos låntagaren. 

Totalt hade Kommun invest i slutet av 2018 beviljat 
39,5 (26,9) mdkr till 232 (149) gröna investeringsprojekt.  
Av de beviljade medlen hade 26,2 (19,9) mdkr utbetalats. 
Mer parten avsåg förnybar energi och gröna byggnader. Den 
förväntade årliga minskningen av CO

2-utsläpp från dessa 
projekt synliggörs i Kommun invest Green Bonds Impact 
Report, som finns på Kommun invests webbplats. 

Samtliga projekt granskas ur ett miljöperspektiv av 
Kommun invests miljökommitté för gröna obligationer. 
Kommittén är ett rådgivande organ som består av represen-
tanter från miljöfunktionen i minst två medlemskommuner 
och regioner, miljöexperter från andra relevanta organisatio-
ner i den offentliga sektorn eller den akademiska världen 
samt från Kommun invests kundgrupp.

Största svenska emittent av gröna obligationer
Kommun invest finansierar de Gröna lånen genom att emit-
tera gröna obligationer. Fem gröna obligationer har getts ut 
sedan mars 2016, och totalt 20,4 (14,4) mdkr var ute stående 
vid slutet av 2018. Investerarna utgörs företrädesvis av insti-
tutionella placerare med ett tydligt hållbarhetsfokus, både 
inhemska och utländska.

Miljöansvar 
Kommun invests miljöarbete beaktar såväl den direkta miljöpåverkan från kontorsverksamheten, 
inköp och tjänster som den indirekta miljöpåverkan från den finansiella verksamheten. 
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Utsläppen från tjänste resor har mer än halverats
Sedan 2014 har Kommun invests affärsresande, 
särskilt med flyg, minskat kraftigt. Flygresorna, 
mätt i flugna kilometer, har minskat med mer än 
60 procent. Tågresandet har samma period ökat 

med drygt 20 procent. En analys som Kommun-
invest låtit utföra över sitt totala CO2- avtryck 
visar att cirka 90 procent av Koncernens totala 
klimatpåverkan avser tjänsteresor. 

Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Bilresor

2 %

Hotellvistelser

8 %

Flygresor

79 %

Enhet 2018 2017 2016

Energiförbrukning

Total energiförbrukning (i byggnader) kWh 620 068 585 678 463 034

 – varav elektricitet kWh 365 237 333 210 295 084

 – varav uppvärmning kWh 254 831 252 468 167 950

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet % 100 100 100

Förändring i elförbrukning jämfört med föregående år % 10 13 –1

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning % 100 100 100

Total kontorsyta Kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per kvm kWh/kvm 280 264 209

Total energiförbrukning per medarbetare kWh 6 392 6 436 5 447

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper Ton 0,5 0,5 0,8

 –varav papper med hållbarhetsmärkning (PEFC) Ton 0,5 0,5 0,8

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 100 100 100

Total pappersförbrukning per medarbetare Kg 10,3 11,0 11,8

Pappersåtervinning, inkl. inköpt och levererat papper Ton 2,0 3,0 2,4

Affärsresande

Totalt affärsresande Km 862 896 887 488 1 319 646

Totalt affärsresande per medarbetare Km 8 896 9 753 15 525

Totalt flygresande Km 515 965 591 480 992 144

Tågresor i Sverige Km 311 037 291 456 327 162

Totala CO2-utsläpp från affärsresande¹ Ton 338,4 375,8 625,6

CO2-utsläpp från affärsresande, per medarbetare¹ Ton 3,5 4,1 7,3

1)  Från och med 2018 beaktar Kommun invest en s.k. RFI-faktor om 2,7 vid utsläppsberäkningar, avseende flygets  höghöjdseffekter. Tidigare publicerade 
utsläppsvärden för 2017 och 2016 har justerats. 
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Källa: Big Travel, med bearbetning av Kommun invest 
(utsläppsvärden har multiplicerats med en s.k. RFI-faktor 
om 2,7 avseende flygets höghöjdseffekter).

Analysen avsåg verksamhetsår 2017  
och jämförelsevärden saknas.

Källa: Tricorona Climate Partner

Tjänsteresor

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr 716453-2074

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2018 på sidorna 14–21 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
 jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisions-

sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
 tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den
KPMG AB 

Anders Tagde
Auktoriserad revisor

HÅLLBARHETSRAPPORT
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•  Jämförelsetal  avseende resultat räkningen avser  före gående år (1  januari–31  december 2017) 
om inte annat anges. Jämförelsetal avseende balans räkningen avser 31 december 2017 om  
inte annat anges.

•  Kommentarer till resultat- och balansräkningen samt förändringar i eget  kapital återfinns 
i anslutning till räkningarna, på sidorna 47, 49 och 51.

•  I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kommun invest ekonomisk förening valt att upprätta  
den  lag stadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. 
 Hållbar hets rapporten finns tillgänglig på sidorna 14–21 i detta dokument.

Förvaltnings
berättelse
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Framtidens kommunala 
 samverkan
Stabil och kostnadseffektiv finansiering är fortfarande kärnan i verksamheten men  
förändringar i omvärlden skapar nya förutsättningar för Kommun invest. Bolagets arbete  
inom fyra  fokus områden ger möjlighet att möta förändringarna på bästa sätt.

Verksamhetsstyrning
Kommun invests förändringsarbete bedrivs inom fyra 
 fokusområden; Kund/Medlem, Kompetens, Effektivitet  
och  Digitalisering.

KUND/MEDLEM
Strategisk balansräkning

KOMPETENS
Förstå sektorn  

– vår uppdrags
givare

DIGITALISERING
Affärs nytta

EFFEKTIVITET
Bästa möjliga 
villkor för alla 
medlemmar

Bolagets fokusområden

Inom fokusområde Kund/Medlem strävar Bolaget efter att 
den kunskap som finns i verksamheten och i kommunsek
torn ska understödja kompetensen inom finansförvaltning 
hos kunder och medlemmar. Den tekniska utvecklingen ger 
möjlighet att göra detta i form av produkter och tjänster som 
stöttar kunder och medlemmars strategiska arbete för en 
balansräkning som möjliggör en långsiktigt hållbar finans
förvaltning. Under året har nyttjandet av Kommun invests 
digitala tjänster ökat. Vid utgången av 2018 fanns 204 (182) 
aktiva användaravtal för fullversionen av KI Finans Skuld, ett 
för kommunsektorn särskilt utvecklat verktyg för skuldför
valtning. Ett starkt kvitto på kundnöjdhet är resultatet av 
den kundundersökning som genomförs vartannat år där 
Kommun invest når ett resultat på 88, jämfört med 86 i före
gående mätning 2016. De områden som kunderna anser som 
viktigast uppvisar också högst nöjdhet.

Kommun invest har under året lanserat Medarbetar
programmet inom fokusområde Kompetens, en investering 
i kompetensutveckling som omfattar Bolagets samtliga 

 medarbetare. Målet är att skapa en plattform för utveck
lande dialoger, konstruktiv feedback och personlig utveck
ling som ska ge förutsättningar för ett mer aktivt och tryggt 
medarbetarskap som bygger på kommunikation och del
aktighet. För mer information gällande Medarbetar
programmet, se sidan 29. 

I syfte att öka förståelsen för kommunsektorns behov har 
det under 2018 även genomförts en undersökning som base
rats på djupintervjuer med ett representativt urval av 
Kommun invests kunder. 

Fokusområde Effektivitet ska ge Kommun invest möjlig
heten att erbjuda långsiktigt konkurrenskraftiga finansie
ringsalternativ till samtliga medlemmar. Under året har 
Kommun invests konkurrenskraft stärkts ytterligare då för
ändrade ägardirektiv möjliggjort betydande prissänkningar 
på utlåningsprodukterna. Genomförda projekt för ökad 
effektivitet i interna processer har också skapat förutsätt
ningar för tydligare uppföljning och en långsiktigt hållbar 
kostnadsutveckling.

En mer effektiv och automatisk hantering av nya lån är 
huvudinriktningen för fokusområde Digitalisering. Under 
året har nya tekniska lösningar för prisinformation, offert
förfrågan och elektronisk signering av lånedokument utveck
lats och lanserats gentemot kunderna med gott resultat.

Flerårsöversikt
Kommun invests starka tillväxt fortsätter och den totala utlå
ningen passerade 350 mdkr under 2018, en genomsnittlig 
årlig ökning om 11 procent de senaste fem åren. Kommun
invests andel av kommunsektorns externa upplåning har 
ökat från 44 till 55 procent under samma period. Förening
ens medlemmar har under senare år kapitaliserat Koncernen 
med målet att nå en bruttosoliditet om minst 1,5 procent. 
Det egna kapitalet i Koncernen har därigenom ökat från 
3,2 mdkr 2014 till 8,2 mdkr 2018. Bruttosoliditeten för 
 Koncernen uppgick per 31 december 2018 till 1,74 procent.

För flerårsdata i tabellform, se sidan 98.
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Kommunsektorns upplåning 
under den senaste tioårspe-
rioden karakteriseras av en 
ökad andel upplåning via 
Kommun invest och egna 
marknadsprogram, samt en 
minskning av upplåning via 
banksektorn. Data för 2018 
baseras på bedömd total 
låneskuld.

  Upplåning via 
 Kommun invest, mdkr

 Bankupplåning, mdkr

  Upplåning via egna 
 marknadsprogram, mdkr

  Kommunsektorns låne-
skuld som andel av BNP, %
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Kommunsektorns låneskuld och finansieringsformer
2008–2018

Mdkr %

Kombinationen av ett omfattande renoverings
behov av de bostäder och fastigheter som bygg
des under rekordåren 1965–1975 och en kraftig 
befolkningstillväxt som kräver fler verksam
hetslokaler och utbyggd infrastruktur driver 
upp kommunsektorns investeringsvolymer. 
Investeringarna omfattar flera kommunala 
ansvarsområden, såsom fastigheter, bostäder, 
vatten och avlopp, infrastruktur och energi
produktion.

Under de tre senaste åren har kommun
sektorns goda resultat och starka kassaflöden 
minskat behovet av extern finansiering för de 
investeringar som har genomförts. Låneskulden 
har visserligen ökat med 82 mdkr i nominella 
termer sedan 2015 men som andel av BNP har 
låneskulden legat i stort sett still på omkring 
13 procent.

Under de senaste tio åren har marknaden för 
kommunal finansiering genomgått stora för
ändringar. Så sent som 2007 stod bankerna för 
två tredjedelar av utlåningen till Sveriges kom
muner och regioner. Kommun invest var vid den 

tiden den största enskilda kredit givaren med en 
marknadsandel på drygt 20 procent och ett 
halvt  dussin större kommuner och lika många 
kommunala bostadsbolag var aktiva på kapital
marknaden. Tio år efter finanskrisen 2008/09 
är drygt 20 kommuner och regioner aktiva på 
kapitalmarknaden. Utgivningen av kommunala 
obligationer och certifikat stod för 31 (32) pro
cent av sektorns finansiering 2018. Finansiering 
via banksektorn och bilaterala  parter har konti
nuerligt minskat till 14 (17)  procent, trots att 
utlåningen från EIB och NIB på senare år har 
ökat kraftigt. Kommun invest växte kraftigt 
åren efter finanskrisen och har stärkt sin mark
nadsandel ytter ligare på senare år. Sedan 2014 
har Bolagets marknadsandel ökat från 42 till  
55 procent 2018.

1)  Prognos baserad på Kommun invests löpande uppföljning av   
skuld- och investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid  
tid punkten för årsredovisningens publicering var de fullständiga 
under lagen för 2018, kommunernas och regionernas egna års-
redovisningar, inte tillgängliga. Värden och andelar för 2017 har 
 justerats i enlighet med kommunernas och regionernas egna års-
redovisningar.

Kommun invest stärker  
sin ställning
Höga investeringsvolymer i kommunsektorn ökar behovet av extern lånefinansiering.  
Den kommunala lånemarknaden växte med 36 mdkr under 2018 till 637 (601)1 mdkr. 
 Kommun invest fortsätter att stärka sin ställning och Bolaget finansierade 55 (51) procent 
av kommunsektorns totala låneskuld.

Kommunala 
 upplåningsformer
Svenska kommuner 
och regioner har till-
gång till tre huvud-
sakliga källor för låne-
finansiering:

•  upplåning via 
Kommun invest

•  upplåning via bank-
sektorn eller annan 
bilateral part

•  upplåning på 
 penning- och 
obligations-
marknaderna.
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Antal medlemmar och utlåningsvolym
1987–2018

Fler medlemmar i Före-
ningen samt att medlem-
marna valt att lägga en allt 
större del av sin upp låning 
hos Bolaget, är de främsta 
förklaringarna till den his-
toriska utlånings tillväxten.

  Antal medlemmar 
i Kommun invest 
 eko nomisk förening

  Utlåning i Kommun-
invest i Sverige AB
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Stärkt marknadsposition
Genom Kommun invest och övriga kapital
marknaden kunde Sveriges kommuner och 
 regioner under 2018 tillgodose sina upplånings
behov på ett effektivt sätt. Kommun invest 
erbjuder låneprodukter med kort eller lång 
kapitalbindning, med fast eller rörlig ränta samt 
med eller utan rätt till förtidsupp sägning.

Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella 
termer till 353 946,1 (308 042,3) mnkr, en 
ökning med 15 (12) procent. Utlåningens redo
visade värde var 355 710,0 (310 147,3) mnkr. 
Konkurrenskraften uttryckt som andelen accep
terade offerter, har varit fortsatt stark för Bola
get. Acceptansgraden för lämnade offerter upp
gick till 99 (99) procent.

Årets avtalade utlåning, det vill säga nyut
låning och omsättning av befintliga lån, fördela

des med 85 (83) procent på lån med en kapital
bindning längre än ett år och 15 (17) procent 
på lån med en kapitalbindning om ett år eller 
kortare. Lån med en kapitalbindning om ett till 
tre år stod för 23 (35) procent av volymen.

Vid utgången av 2018 bestod Bolagets utlå
ningsportfölj av 44 (43) procent lån med fast 
räntebas och 56 (57) procent lån med rörlig 
räntebas.

Ökade volymer Gröna lån
Volymen beviljade Gröna lån, finansiering för 
kommunala och regionala investeringsprojekt 
som främjar övergången till lägre koldioxid
utsläpp och hållbar tillväxt, ökade under året.  
Vid utgången av 2018 hade 39,5 (26,9) mdkr i 
Gröna lån beviljats, avseende 232 (149) projekt 
och 109 (81) kommuner och regioner.

Lån som möter  
kundernas behov
Kommun invests utlåning växte under 2018 till 353,9 (308,0) mdkr. Tillväxten återspeglar ökade 
investerings och upplåningsbehov bland Sveriges kommuner och regioner. Ökningen visar 
även på en ökad konkurrenskraft hos Kommun invest. Vid utgången av 2018 hade Kommun invest 
totalt 945 (914) aktiva låntagare. 

Enbart utlåning 
till svenska 
 kommuner  
och regioner
All Kommun invests 
utlåning sker till 
svenska  kommuner 
och regioner. Lån kan 
erbjudas till:

•  Kommuner och 
 regioner som är 
 medlemmar 
i Kommun invest 
ekonomisk förening.

•  Kommunala och 
regionsägda bolag, 
där en eller flera 
medlemmar 
i Kommun invest 
ekonomisk förening 
innehar mer än 50 
procent av ägandet 
och även har ställt ut 
en borgen för lånet.

•  Kommunala stiftel-
ser och förbund, 
mot borgen och för-
utsatt att de är när-
stående medlem 
eller  medlemmar 
i Kommun invest 
ekonomisk förening. 
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Nyupplåning  
per valuta* 
2018 (2017)

 SEK 46 (56) %

 USD 44 (35) %

 JPY 9 (4) %

 GBP – (2) %

 EUR – (1) %

 ZAR 0 (0) %

 MXN, TRY 1 (0) %

 NOK – (2) %

*exkl. certifikatupplåning

Nyupplåning  
per program*
2018 (2017)

  Svenskt obligations-
program 42 (56) %

  Benchmark-
upplåning, övriga 
valutor 43 (32) %

  Private Placements 
– (3) %

  Uridashi 11 (4) %

  Gröna obligationer 
4 (5) %

*exkl. certifikatupplåning

God efterfrågan på  
Kommun invests  obligationer
Bolaget upplevde under 2018 fortsatt god efter
frågan på sina emissioner, detta trots en stund
tals orolig ekonomisk miljö. Ett exempel på 
Bolagets starka position i marknaden är den 
upplåning om 2,5 miljarder USdollar som 
genomfördes i juni, och som är Bolagets enskilt 
största transaktion någonsin.

Bolaget har under året fokuserat sin upp
låning till sina tre strategiska upplånings
marknader; svenska kronor, USdollar samt så 
kallad Uridashiupplåning från den japanska 
marknaden. Kommun invest strävar efter att ha 
en jämn fördelning mellan inhemsk och inter
nationell upplåning över tid. 

Under 2018 emitterades två gröna obligatio
ner, vilket innebär att Bolaget sedan 2016 totalt 
emitterat fem. Gröna obligationer finansierar 
miljöinriktade inve steringsprojekt i Föreningens 
medlems kommuner och regioner.

Fokus på ökad  bench markupplåning
Under året lånades 138,8 (72,6) mdkr upp i 
långfristiga skuldinstrument med löptid över ett 
år. Därutöver avtalades villkorad upplåning, 
med potentiell förtidsinlösen inom ett år, mot

svarande 14,7 (3,2) mdkr. Upplåning i kort
fristiga certifikat, med löptid under ett år, upp
gick till 48,5 (92,7) mdkr. Tidigare emitterad 
upplåning till ett belopp om 17,7 (20,0) mdkr 
återköptes. Upplåningen görs för att ersätta lån 
som förfaller eller har återkallats, för att finan
siera ny ut låningen i utlåningsverksamheten 
samt för att anpassa storleken på likviditetsre
serven efter rådande marknadssyn och likvidi
tetsberedskapskrav. Den långfristiga upplå
ningen ökade under 2018 i jämförelse mot 
2017, på grund av en mycket god utlåningstill
växt och en längre finansiering av Bolagets lik
viditetsreserv. Under 2017 genomfördes också 
ett strategibyte vilket minskade 2017 års låne
behov.

Bolaget arbetar aktivt med att öka upplå
ningen i stora obligationsprogram, så kallade 
bench markprogram, såväl internationellt som 
nationellt. Under året genomfördes sex större 
upplåningar i USdollar.

I det svenska obligationsprogrammet 
 emitterades totalt 64,9 (42,7) mdkr och 192,7 
(161,6) mdkr var utestående vid slutet av året. 
Totalt omfattar det svenska obligations
programmet nio utestående obligationer.

Betydande låntagare  
med högsta kreditbetyg
Kommun invest finansierar sin utlåning till kommuner och regioner genom att Bolaget lånar upp 
pengar på den svenska och internationella kapitalmarknaden. Efterfrågan på lågrisk emittenter 
var fortsatt god under året och Kommun invest kunde fullfölja sina upplåningsplaner till bra 
 villkor. Den totala upp låningen vid årets slut uppgick till 397,4 (339,1) mdkr. 

Positiva besked för Kommun invests 
 obligationer under året
I början av året beslutade Nasdaq att inkludera 
Bolagets svenska benchmarkobligationer i sitt bredaste 
och viktigaste index för den svenska räntemarknaden, 
OMRXALL. Inkluderandet är ett viktigt steg i Bolagets 
mål om att etablera kommunobligationer på den 
svenska obligationsmarknaden som ett alternativ med 
bra likviditet.

I oktober meddelade clearingoperatören London 
Clearing House (LCH) att de utökar sitt utbud av 
 god kända värdepappersemittenter vars värdepapper 
är tillåtna som säkerhet till att även omfatta vissa så 
kallade Supra-nationals och Agencies. Kommun invest 
var en av åtta som lades till.

En betydande SSAemittent
Kommun invest emitterar på internationella upp-
lånings marknader i kategorin ”Sovereigns, Supra-
nationals and Agencies”. Med stora årliga upplånings-
volymer är Kommun invest en betydande internationell 
aktör inom SSA-segmentet. Låntagare som Kommun-
invest jämför sig med inkluderar:

•  Bank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)

•  Europeiska investeringsbanken, EIB

•  KfW (Tyskland)

•  Kommunalbanken (Norge)

•  Kommunekredit (Danmark)

•  Municipality Finance (Finland)

•  Nordiska Investeringsbanken, NIB
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Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Strikta regler och ett konservativt förhållnings
sätt är styrande för Kommun invests likviditets
reserv. Enligt Bolagets instruktioner ska likvidi
tetsreserven säkerställa att Bolagets åtaganden 
kan infrias med bibehållen utlåningskapacitet, 
se vidare sidorna 32–33. Likviditetsreservens 
storlek anpassas efter bland annat upplånings
förfall och omvärldsfaktorer. Per 20181231 
uppgick likviditetsreserven till 13 (12) procent 
av utlåningsvolymen. Minst 90 procent av reser
ven ska vara belåningsbar i Riksbanken, så att 
Bolaget mot ställande av säkerhet kan erhålla 
likviditet. Likviditetsreserven ska placeras kort, 
och den genomsnittliga löptiden får som mest 
uppgå till 12 månader. Enskilda placeringar får 
som mest ha en löptid om 39 månader.

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2018 präglades av de nya 
strategier och instruktioner som beslutades 
under slutet av 2017. Detta innebär i korthet en 
volymmässigt minskad likviditetsreserv, men 
med högre kreditkvalitet och omsättnings
barhet än tidigare. Säkerställda obligationer är 
enbart godkända som säkerhet i samband med 
repotransaktioner. Direkta placeringar görs 
främst i värdepapper utgivna av nationella 
regeringar eller centralbanker, subventionerade 
långivare1 samt multilaterala utvecklings banker.

Vid utgången av 2018 var 86 (88) procent av 
reserven placerad i värdepapper med högsta 
möjliga kreditvärdighet. 76 (58) procent utgjor
des av placeringar i värdepapper utgivna av 
emittenter i Sverige. Se not 2 för ytterligare 
information om Bolagets kreditrisk exponering. 

Likviditetsreserv för att klara 
 kundbehov i alla lägen
För att kunna förse kunderna med finansiering även i perioder av osäkerhet på de finansiella 
marknaderna och att med god framförhållning säkerställa att upplåningsförfall kan åter betalas 
har Kommun invest en likviditetsreserv. Reserven uppgick vid årets slut till 47,3 (36,9) mdkr, 
motsvarande 13 (12) procent av utlåningsvolymen.

Placeringsregler 
för likviditets
reserven 
•  Minst 90 procent av 

placeringarna ska 
göras i tillgångar som 
är belåningsbara hos 
Sveriges Riksbank.

•  Likviditetsreserven får 
ha en maximal 
genom snittlig löptid 
om 12  månader

•  Maximal löptid på 
enskilda  placeringar 
är 39 månader.

För mer information,  
se avsnitt Risk- och 
 kapital    hantering  sidorna 
32–36 eller Kommun invests 
 webbplats  
www.kommun invest.se.

1) Subventionerade långivare 
avser värdepappers emittenter 
där exponeringen behandlas 
mot den nationella regeringen 
enligt CRR-regelverket. Detta 
inkluderar bland annat Bolagets 
nordiska grannorganisationer.

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 ratingkategori
2018 (2017)

 AAA 86 (88) %

 AA 12 (10) %

 A 2 (2) %

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 emittentkategori
2018 (2017)

  Nationella regeringar 
eller centralbanker 
78 (62) %

  Kreditinstitut subven-
tionerade långivare 
9 (21) %

  Kreditinstitut banktill-
godohavanden 4 (2) %

  Multilaterala utveck-
lingsbanker 7 (13) %

  Delstatliga eller lokala 
självstyrelseorgan och 
myndigheter 2 (2) %

Likviditetsreserven 
fördelad  
på land
2018 (2017)

 Sverige 76 (58) %

  Supranationals 
7 (13) %

  Finland 7 (7) %

 Tyskland 4 (13) %

 Danmark 2 (6) %

 Storbritannien 2 (0) %

 Kanada 2 (3) % 
  USA 0 (0) %
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Kommun invest befinner sig i en ständigt förän
derlig värld som blir alltmer komplex och 
snabbrörlig. Organisationen, ledare och med
arbetare behöver ha en hög förmåga att förstå 
sektorns behov idag och imorgon, samt förmå
gan till snabb förändring för att kunna skapa 
största möjliga nytta för kunder och medlem
mar. För att skapa förmåga att hantera utveck
lingen har Kommun invest startat en omfattande 
satsning på ledarskap, medarbetarskap, kom
munikation och kultur i form av ett 
Medarbetarprogram under 2018.

Programmet består av sammanlagt sex halv
dagar i blandade grupper inom Bolaget. Varje 
grupp leds av en konsult från samarbetspart
nern Sandahl Partners och en chef från 
Kommun invest. Syftet med att involvera chefer 
är att Bolaget på egen hand ska kunna driva och 
utveckla förändring efter att Medarbetarpro
grammet avslutats i juni 2019.

Kommun invest vill genom Medarbetar
programmet:

• skapa ett gemensamt språk i Bolaget vad 
 gäller ledarskap, medarbetarskap och 
 kommunikation

• ge medarbetare möjlighet till personlig 
utveckling och skapa förutsättningar för 
självledarskap

• bidra till trygga medarbetare i en  föränderlig 
värld

• skapa plattformar för utvecklande  dialoger 
mellan medarbetare och chefer

• öka kvaliteten på det kommunikativa ledar
skapet som chefer på Kommun invest repre
senterar

• ge förutsättningar för ökad VIkänsla och 
möjlighet till fördjupad tillit mellan grupp
eringar.

Strategisk kompetensförsörjning
Ett av Bolagets övergripande fokusområden är 
att bedriva en kunskapsorienterad och konkur
renskraftig verksamhet. Bolaget arbetar aktivt 

med kompetensförsörjning för att styra medar
betarnas och organisationens kompetens i linje 
med verksamhetsmål. På samma sätt arbetar 
Bolaget för att på ett strukturerat sätt attrahera, 
utveckla och behålla medarbetare. Kommun
invest strävar efter att bli en snabbrörlig och 
ständigt lärande organisation som kan skapa 
största möjliga kund och medlemsnytta. Arbe
tet kommer att intensifieras under 2019 på både 
organisations och medarbetarnivå.

En hållbar arbetsplats
Kommun invest har en holistisk syn på en väl
mående arbetsplats. För att skapa en välfunge
rande och välmående arbetsplats måste många 
olika delar finnas på plats. Dels är det arbetet 
med Medarbetar programmet som bidrar till en 
hälsosam organisation. Vidare är det förebyg
gande arbetet med fysisk, socialorganisatorisk 
och digital arbetsmiljö helt nödvändigt för att 
skapa en sund arbetsplats. Det ska vara tryggt 
och säkert att arbeta på Kommun invest och 
Bolaget har nolltolerans mot alla former av 
 diskriminering eller trakasserier. Vidare tror 
Kommun invest att det tredje benet för en 
 välmående arbetsplats handlar om individens 
 möjlighet att skapa en hållbar vardag där med
arbetare ska kunna kombinera arbets och 
privat liv. Kommun invest ger därför tillgång till 
förebyggande hälsa på medarbetarnivå med 
möjligheter till företagshälsovård, coachning, 
 träning, ergonomiska hjälpmedel och en hållbar 
livsstil.

Medarbetarundersökning 2018
Medarbetarundersökningen 2018 gav ett NMI 
(Nöjd medarbetarindex) på 73 (68). Resultatet 
är en ökning med fem enheter sedan föregående 
år, vilket indikerar en god tillfredsställelse och 
en välfungerande arbetsplats. Resultatet tyder 
även på att det arbete som lagts ner på ledar
skap, internkommunikation och kulturfrågor 
har gett resultat och kommer vara prioriterade 
områden även inför kommande år.

Medarbetarskap för största 
 möjliga medlemsnytta
Kommun invests utgångspunkt är att det är ledare och medarbetare tillsammans som utför 
organisationens uppdrag och skapar nytta för dess medlemmar. Arbetet med att skapa en stark 
kultur i linje med Kommuninvests kommunala värderingar fördjupades med det medarbetar
program som startades under 2018.

En inkluderande 
arbetsplats
På Kommun invest är 
alla välkomna. 

Vid utgången av 2018 
hade Kommun invest 
en 12-procentig 
representation av 
medarbetare med 
utländsk härkomst. 
Åldersfördelningen 
är jämnt spridd över 
samtliga åldrar. Av 
det totala antalet 
anställda var 45 (38) 
procent kvinnor och 
i den verkställande 
ledningen var andelen 
kvinnor 43 (43)  
procent. 

Se vidare samman-
ställning på sidan 19.
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Lidköpings kommun växer 

Det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder Lidköping räknar med att det 
behöver byggas cirka 200 lägenheter i kommunen årligen fram till år 2023, 
varav kommunens bolag strävar efter att bidra med 50 lägenheter per år 
i genomsnitt.

I kommunen pågår fyra bostadsprojekt som alla har finansierats med 
Gröna lån från Kommun invest.

Under hösten 2018 stod cirka 160 nya lägenheter klara för inflyttning för 
boende i västgöta kommunen. Projektering för ytterligare två nya kvarter 
med flerfamiljshus pågår.

Vad som utmärker de nya fastigheterna är ett hållbarhetstänk från start till 
mål. Bostäderna och verksamhetslokalerna byggs alla enligt kraven för Miljö-
byggnad Silver som kräver mer än att byggnaden enbart möter lagstadgade 
krav. Exempelvis har ventilation, ljudmiljö och solskydd förbättrats. Med 
hjälp av Gröna lån från Kommun invest har bostadsbolaget kunnat hålla nere 
finansieringskostnaderna.

Parallellt med bostadsprojekten bygger Lidköpings kommun bland annat 
två nya skolor, två förskolor och ett avloppsreningsverk – som alla har bevil-
jats Gröna lån av Kommun invest.

– Det blir en win-win-situation. Vi vill såklart fortsätta att utveckla vårt 
miljö- och hållbarhetsperspektiv och det är bra att Kommun invest upp-
muntrar detta genom att låna ut till en mer förmånlig ränta för gröna projekt, 
säger Karl Alexanderson, vd för AB Bostäder Lidköping.
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Balansomslutningen uppgick vid periodens slut 
till 417 211,0 (356 971,4) mnkr och utlåningen 
till kommunerna och regionerna står för huvud
delen av tillgångarna. Utlåning uppgick till ett 
redovisat värde om 355 710,0 (310 147,3) mnkr 
vid årsskiftet.

Per 20181231 uppgick det egna kapitalet 
till 8 248,6 (8 389,0) mnkr. Övergången till 
IFRS 9 har påverkat eget kapital negativt med 
8,0 mnkr, se not 32 för mer information.

Se vidare Redogörelse för förändringar  
i eget kapital på sidan 51.

Överskottsutdelning att utbetala 2019
Förutsatt beslut på Föreningens årsstämma 2019 
kommer Föreningen att använda sig av över
skottsutdelning i form av återbäring samt ränta 
på insatskapital för räkenskapsåret 2018. För 
detta har Bolaget i bokslutet lämnat koncern
bidrag om 750,6 (987,5) mnkr och före slagen 
överskottsutdelning om 717,8 (969,8) mnkr. 

Skulle ett beslut om inbetalning av nytt 
insats kapital fattas bedömer Föreningens sty
relse det som sannolikt att samtliga medlemmar 
som ännu ej nått upp till den beslutade högsta 
nivån för medlemsinsats deltar, med ett belopp 
som är beroende av om medlemmen nått 50, 
75 eller 100 procent av den högsta insatsnivån. 
Utbetalning av överskottsutdelning samt 
 inbetalning av insatskapital till Föreningen 
 respektive eventuell kapitalförstärkning till 
Bolaget förväntas ske inom tre månader från 

beslut. Det beräknade men ännu ej beslutade 
kapitaltillskottet uppgår till 30,9 (57,9) mnkr.

Kapitaltäckning
Koncernen är väl kapitaliserad för att möta 
risk erna i verksamheten och kapitalrelationerna 
överstiger med god marginal de föreskrivna 
minimikraven i pelare 1 samt pelare 2 baskrav. 
Kärnprimärkapitalet uppgick till 7 353,0 
(6 499,5) mnkr, vilket innebär en kärnprimär
kapitalrelation på 187,7 (218,0) procent. Den 
totala kapitalbasen uppgick till 7 553,0 
(6 899,5) mnkr, vilket gav en total kapitalrela
tion om 192,8 (231,4)  procent. 

Vid utgången av 2018 uppgick Koncernens, 
enligt CRR rapporterade bruttosoliditetsgrad, 
till 1,74 (1,82) procent. 

För mer information angående Koncernens 
kapitalhantering, se sidorna 34–35 samt not 2.

Rating
Bolaget har högsta kreditbetyg, Aaa från
Moody’s och AAA från S&P Global Ratings. 
Ratinginstituten bekräftade i mars respektive 
juli 2018 Bolagets rating, med stabila utsikter. 
Ratinginstituten lyfter fram det solidariska 
borgens åtagandet från Föreningens ägare, 
 mandatet Bolaget har från dess ägare att agera 
Kommungäld för medlemmarna, den höga 
 kvaliteten i låneportföljen samt strategin för 
kapital uppbyggnad inför kommande regelverk.

Finansiell ställning 
Det egna kapitalet i Koncernen uppgick vid utgången av 2018 till 8 248,6 (8 389,0).  
Den totala kapitalbasen uppgick till 7 553,0 (6 899,5) mnkr vilket gav en total kapital   
relation om 192,8 (231,4) procent.

AAA

Aaa

Kommentarer till 
räkenskaper 
På sidorna 47, 49 och 
51 finns kommentarer 
till resultat räkning, 
balansräkning samt 
förändringar i eget 
kapital. Dessa kom-
mentarer utgör en del 
av förvaltnings-
berättelsen. 
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Förändringar som skett under 2018 avseende 
 riskhantering och riskexponering
All finansiell verksamhet i Koncernen bedrivs i Bolaget. 
Under 2018 har inga väsentliga förändringar skett avseende 
Bolagets mål, principer eller metoder för att hantera risk. 
Bolagets exponeringar mot olika risktyper har heller inte 
väsentligen förändrats.

Riskprofil och riskhantering
Bolagets riskprofil och tillåtna risktagande fastställs årligen 
i ägardirektivet som antagits på årsstämman i Föreningen. 
Ägardirektiven slår fast att Bolagets risker ska vara små och 
aldrig vara större än nödvändigt för att uppnå syftet med 
verksamheten. Verksamheten omfattas av kommunal lagens 
förbud mot spekulativ verksamhet.

Riskstrategi
I den av Bolagets styrelse antagna riskstrategin anger styrel
sen sin grundläggande syn på risk och konkretiserar riskapti
ter samt regler för hantering av Bolagets identifierade risker. 
Risk aptiten beskriver den risk styrelsen är beredd att expo
nera Bolaget för i syfte att uppfylla uppdraget från ägarna. 
Riskaptiten definieras som den risknivå och de resultatslag 
som styrelsen är villig att tolerera under nästkommande år 
för att uppnå Bolagets strategiska mål. Risk aptiten fastställs 
regelbundet, minst en gång årligen. Nivån på riskaptiten 
avgörs dels av bolagsspecifika faktorer så som finansiell ställ
ning och tillväxtmål, dels av förväntade marknadsförutsätt
ningar för den givna tidsperioden. Riskstrategin är en del av 
Bolagets risk ramverk som innefattar styrelsens grundläg
gande instrument för verksamhetsstyrning och god intern 
kontroll.

Riskhantering och riskkontroll
Kommun invest har en central betydelse för finansieringen av 
svenska kommuners och regioners investeringar. För att upp
fylla uppdraget lånar Bolaget upp pengar på den finansiella 
marknaden och lånar ut dessa till kunderna. Även om Bola
get, till skillnad från många andra kredit institut, inte bedriver 
någon inlåningsverksamhet och inte har någon aktiv trading

verksamhet, innebär verksamhetsmodellen att Bolaget är 
utsatt för risker förknippade med den finansiella marknaden.

Bolagets riskhantering är utformad för att verksamheten 
ska kunna bedrivas i enlighet med ägardirektiven om ett lågt 
risktagande. Se sidan 36 för en översikt av de risktyper 
Kommun invest regelbundet hanterar och mäter. För att 
begränsa de risker som förknippas med Bolagets verksam
hetsmodell samt tillse att verksamheten hålls inom de, av 
Bolagets styrelse, angivna riskaptiterna används limiter eller 
andra åtgärder. Limiter och riktlinjer för riskhantering är 
fastställda i styrelsens Kreditpolicy och Finanspolicy samt 
i styrelsens Policy för operativa risker.

Kreditpolicy
I Kreditpolicyn har styrelsen angivit den grundläggande 
synen på kreditgivning, hur den ska vara organiserad samt 
dokumentationen av kreditbeslut.

I nu gällande ägardirektiv formuleras den grundläggande 
synen på Bolagets kreditgivning och analysmodell. Denna 
baseras på grundprincipen att en exponering mot en svensk 
kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten samt att svenska kommuner av tradition upprätthållit 
ett ansvarstagande ägarskap. Vid Bolagets limitsättning för 
kommunkoncernen tillmäts detta stor betydelse, i kombina
tion med kommuners egen goda kreditvärdighet som, via 
borgensåtagande för de egna företagens lån, överförs till 
företagen.

Kreditrisken vid utlåning till ett kommunägt företag anses 
vara mycket låg. Enligt bolagsordningen kan kreditgivning 
ske till kommunala företag, stiftelser eller kommunalförbund 
under förutsättning att medlemmen/medlemmarna utövar ett 
bestämmande inflytande över låntagaren och att medlem
men /medlemmarna tecknar borgen för åtagandet. Kredit
givning till ett kommunalförbund kräver även att samtliga 
dess förbundsmedlemmar är medlemmar i Kommun invest 
ekonomisk förening.

Finanspolicy
I Finanspolicyn anges styrelsens grundläggande syn på 
 Bolagets finansierings och likviditetsstrategi, placeringar 

Låg risktolerans och   
effektiv  riskhantering
Kommun invests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för 
kommun sektorn. Detta innebär att efter kundernas behov låna upp pengar på den  finansiella 
marknaden. Verksamheten ska karakteriseras av begränsade risker. Nedan presen teras över
gripande Bolagets mål, principer och metoder för att hantera risk. För mer detaljerad information 
samt kvantitativ information om Bolagets riskexponering hänvisas till not 2 samt till den sepa
rata Risk och kapitalhanteringsrapport som finns på www.kommuninvest.se.
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och användning av derivat samt hantering och kontroll av 
risker hänförliga till dessa verksamheter.

Upplåningsstrategin är en långsiktig plan för Bolagets 
nuvarande och framtida finansiering. Strategins riktlinjer är 
att uppfylla en tillräcklig grad av diversifiering av finansie
ringskällor med hänsyn till antal och typ av motparter, typ 
av finansiella instrument, löptider, valutor och geografiska 
marknader.

Enligt Finanspolicyn ska Bolaget identifiera de viktigaste 
faktorerna som påverkar möjligheten att anskaffa finansie
ring. Dessa faktorer ska följas noggrant för att försäkra sig 
om att den bedömda finansieringsförmågan fortfarande 
 gäller under olika tänkbara omständigheter. Med beaktande 
av den övergripande strävan att bibehålla en stor andel av 
total upplåningsvolym i svenska kronor ska Bolaget, i syfte 
att minimera risken för att utestängas från viktiga mark
nader, löpande emittera certifikat och obligationer på olika 
marknader.

Syftet med likviditetsverksamheten är att Bolaget ska 
kunna möta sina kända och prognostiserade likviditets
behov. Likviditetsstrategin ska säkerställa att Bolagets alla 
nuvarande likviditetsrisker är definierade, att rådande likvi
ditetsbehov är känt och att kommande behov prognostiseras. 
Bolagets likviditetsberedskap ska syfta till att skapa goda 
förutsättningar för att möta omsättning av befintlig utlåning, 
prognostiserad nyutlåning, prognostiserade upplåningsför
fall och likviditetskrav utifrån säkerställande av ingångna 
derivat och repor.

Bolaget ska ha en god likviditetsberedskap under normala 
marknadsförhållanden så väl som i perioder med likviditets
påverkande stress. Styrelsen ska omgående informeras vid 
indikationer på förändringar i förutsättningarna att upprätt
hålla en normal likviditetsberedskap. Bolagets organisation 
för likviditetshantering ska vara utformad för att säkerställa 
att Bolagets samtliga betalningsförpliktelser kan mötas i tid 
utan väsentliga merkostnader samt att överlikviditet ska 
möjliggöra en fortsatt omsättning av befintlig utlåning.

Bolaget ska säkerställa en god matchning mellan till
gångar (utlåning och placeringar) och skulder (upplåning 
och eget kapital). Eventuella över eller underskott av likvi
ditet som uppstår i den dagliga verksamheten hanteras intra
dag via Riksbankens betalningssystem RIX, där Bolaget är 
fullvärdig medlem.

Oberoende kontroll
Inom Bolaget finns tre oberoende kontrollfunktioner; avdel
ningen för Risk och Kontroll, regelefterlevnad och intern
revision. Risk och Kontroll och regelefterlevnad utgör till
sammans Bolagets andra försvarslinje medan internrevision 
utgör Bolagets tredje försvarslinje. De tre olika försvars

linjerna visualiseras i organisationsschemat som presenteras 
i avsnittet Riskorganisation.

Risk och Kontroll
Avdelningen för Risk och Kontroll utövar den övergripande 
riskkontrollen och övervakar Bolagets risker, i första hand 
kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa 
risker. Bolagsstyrelsen informeras regelbundet i riskkontrol
lärenden. Funktionen är skild från affärsverksamheten och 
direkt underställd VD. Ansvarig för avdelningen är Bolagets 
riskchef som utses av VD som också rapporterar utnäm
ningen till bolagsstyrelsen.

Regelefterlevnad
Bolagets funktion för regelefterlevnad är en av affärsverk
samheten oberoende kontroll och stödfunktion som är 
direkt underställd VD. Chefen för regelefterlevnadsfunktio
nen utses av VD och rapporterar fortlöpande till VD och till 
bolagsstyrelsen i regelefterlevnadsfrågor.

Regelefterlevnadsfunktionen ansvarar bland annat för att 
övervaka och kontrollera regelefterlevnaden inom den till
ståndspliktiga verksamheten samt ger råd och stöd till verk
samheten och den verkställande ledningen i frågor rörande 
lagar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga 
verksamheten.

Internrevision
Bolagets internrevision, vilken är utlagd på extern part, är en 
oberoende granskningsfunktion som är direkt underställd 
bolagsstyrelsen. Internrevisionen ansvarar för utvärdering 
av hanteringen av risker, Bolagets kontroll och styrprocesser 
samt att verksamheten bedrivs enligt bolagsstyrelsens och 
VD:s intentioner. Internrevisorn rapporterar löpande till 
bolagsstyrelsen, VD och till de externa revisorerna. Bolagssty
relsen fastställer årligen en plan för intern revisionens arbete. 
VD redogör i bolagsstyrelsen för åtgärder som vidtagits med 
anledning av rapporteringen från internrevision.

Riskorganisation
För att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering utan att 
överstiga Bolagets riskaptit ska riskhanteringen i verksam
heten kännetecknas av förebyggande åtgärder som syftar till 
att förhindra och/eller begränsa såväl risker som dess skade
verkningar.

Bolagets riskchef har det samlade ansvaret för Bolagets 
risk ramverk. Respektive avdelningschef ansvarar för hante
ring och kontroll av risker inom sitt verksamhetsområde. 
Framåt och bakåtblickande analyser används för att säker
ställa att Bolaget identifierar, bedömer och mäter risker  
korrekt.
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Avdelningen för Risk och Kontroll, Bolagets funktion för 
riskkontroll, ansvarar för att kontrollera och genomföra 
löpande uppföljning och analys av finansiella och operativa 
risker samt limitkontroll, med rapportering dagligen till VD 
och månatligen till styrelsen.

Risk och Kontroll leds av en riskchef som  rapporterar till 
VD och ingår i verkställande ledningen. Avdelningen ansvarar 
för, utöver vad som nämns ovan, att följa upp att riskrappor
teringen är korrekt enligt gällande externa och interna regler, 
att regelbundet utföra stresstester, att Bolagets affärsmodel
ler är ändamålsenliga och säkra samt att leda och samordna 
arbetet kring operativa risker.

Kreditgruppen är ett beredande organ vid förslag till för
ändringar i limitutrymmen mot placerings och derivat
motparter och medlemmar, samt övriga kreditfrågor som 
kräver beslut av styrelsen eller VD. Bolagets ALCOgrupp 
(Asset  Liability  Committee) ansvarar för att bereda frågor 
gällande marknadsrisk och likviditetsriskfrågor som kräver 
beslut av  styrelsen eller VD.

Bolagets RCCkommitté (Risk Compliance Control) syftar 
till att på ett samlat sätt dokumentera det arbete som sker 
inom Bolagets kontrollfunktioner samt till att bereda kon
trollfunktionernas rapporter till den verkställande ledningen 
och till styrelsen.

Kapitalhantering
Föreningens kapitalhantering syftar till att Koncernen ska 
vara fullgott kapitaliserad för att möta riskerna i verksam
heten, kommande regelkrav och ökande utlåning. 

Kapitalplan och intern kapitalutvärdering
I Föreningen utarbetas årligen en kapitalplan för den kon
soliderade situationen. Kapitalplanen beskriver eventuella 
beslut och ändringar som tagits på Föreningsstämman som 
kan komma att påverka kapitaliseringen, såsom föränd
ringar i kapitalmål, kapitaliseringsmodell eller hantering av 
förlagslån. Kapitalplanen innehåller också en femårsprognos 
över Koncernens kapitalbas med hänsyn till Kommun invests 
kapitaliseringsmodell och förväntningar om kommande 
medlemsinsatser. 

Kapitalplanen utgör en viktig byggsten vid upprättandet 
av den interna kapital och likviditetsutvärderingen (IKLU). 
Inom ramen för IKLU kartläggs riskerna i verksamheten och 
det görs en intern bedömning av Koncernens kapital och lik
viditetsbehov. Den interna kapital och likviditetsutvärde
ringen sammanställs i en rapport som fastställs av Förenings
styrelsen och rapporteras till Finansinspektionen. 

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för Koncer
nens risknivå och kapitalbehov och är det organ som fast
ställer IKLU för Kommun invests konsoliderade situation. 

Organisationsschema med verksamhetens tre försvarslinjer
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Föreningens styrelse har vidare det övergripande ansvaret  
för Kommun invests IKLUprocess och Föreningens VD bär 
ansvaret för att integrera IKLUprocessen i Koncernens 
löpande verksamhet och planering.

Kapitalutvärderingen per årsskiftet visar att Kommun
invest möter samtliga regulativa kapitalkrav, se not 2.

Kommande bruttosoliditetskrav
Från tidigast den 1 januari 2021 planeras det nya kapital
kravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) att införas 
inom EU. Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen 
mellan primärkapitalet och de totala exponeringarna i till
gångar och åtaganden. Rapportering av bruttosoliditetsgrad 
till berörda myndigheter sker sedan 2014. 

I november 2016 publicerade EUkommissionen sin 
rekommendation till översyn av kapitaltäckningsreglerna 
(CRD/CRR IV), inklusive förslag rörande bruttosoliditet. 
EUkommissionen föreslår bland annat en särskild brutto
soliditetsreglering för så kallade Public development credit 
institutions (PDCI) till vilka Kommun invest med stor sanno
likhet kommer att tillhöra. Förslaget avseende vilka krav ett 
institut måste uppfylla för att få räknas som en PDCI revide
rades i december 2017 av både Rådet och Parlamentet. Det 
reviderade förslaget tydliggör att även indirekta expone
ringar (exempelvis utlåning till kommunala bolag) omfattas 
av den särskilda bruttosoliditetsregleringen för PDCI. Dess
utom föreslås att ett institut inte behöver vara etablerat enligt 
offentlig rätt för att få räknas som en PDCI. Kommun invest 
bedömer att Bolaget uppfyller samtliga angivna kriterier för 
att kunna definieras som ett offentligt utvecklingskredit
institut, PDCI. 

För närvarande pågår den så kallade trilogen mellan  
Parlamentet, Rådet och Kommissionen och beslut kring de 
kommande regleringarna förväntas kommuniceras under 
kvartal ett 2019. Om förslagen enligt ovan realiseras kom
mer utlåningen att avräknas från det exponeringsmått som 
används vid beräkningen av Bolagets och Koncernens 

brutto soliditetsgrad i pelare 1. Beräknat på detta sätt möter 
Kommun invest med god marginal det bruttosoliditetskrav 
om 3 procent som diskuteras. 

Finansinspektionen har emellertid kommunicerat att det 
samlade kapitalbehovet för den konsoliderade situationen 
kan komma att inkludera Bolagets utlåning vid myndighet
ens bedömning av risken för alltför låg bruttosoliditet, enligt 
artikel 98,6 i kapitaltäckningsdirektivet (2013/36/EU). 
I dagsläget omfattar Finansinspektionens samlade kapital
bedömning för Kommun invest ett kapitalbehov motsva
rande 1,5 procents bruttosoliditet. Kommun invest tar aktivt 
del i utvecklingen av det kommande bruttosoliditetskravet.

Kommun invests kapitalisering – ett ägaransvar
Föreningen har det primära ansvaret för Koncernens kapita
lisering. Föreningens plan utgår från att Koncernen och 
 Bolaget ska kapitaliseras upp till en nivå motsvarande 
1,5 procents bruttosoliditetsgrad, beaktat Koncernens samt
liga exponeringar. Skulle kapitalbehovet, till följd av exem
pelvis kommande regelförändringar, innebära behov av 
ytterligare kapitalförstärkning, planerar Föreningen i första 
hand att vända sig till medlemmarna för ytterligare medlems
insatser. Enligt Föreningens stadgar finns det en lägsta (obli
gatorisk) och en högsta nivå på insatskapital per invånare 
som Föreningens medlemmar betalar in. Under 2017 har för
eningsstämman beslutat att, om behov uppstår, ska den hög
sta nivån för insatskapital kunna dubbleras. Detta kräver 
dock ett särskilt beslut vid en ordinarie eller extrainkallad 
föreningsstämma. Stadgarna i Föreningen medger även 
andra alternativ, såsom förlagslån och utgivande av 
primärkapital instrument. 

Kapitalisering 2018
Kapitaliseringen i Föreningen sker genom medlemsinsatser 
samt av föreningsstämman beslutad återbetalning av över
skottsutdelning. Under 2018 har kapitalbasen i Föreningen 
ökat med 653,5 mnkr.
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Kommun invests riskhantering i korthet

BESKRIVNING RISKHANTERING

Kreditrisk

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en 
 motpart i kreditgivningen inte fullföljer sina 
åtaganden.

Utlåning sker endast till medlemmar och av dessa majoritetsägda företag. Utlåning 
kan också ske till kommunala stiftelser och kommunalförbund. Medlemmarna följs 
upp med en egen modell för riskuppföljning och kommunanalys. Bolagets styrelse 
fastställer årligen en koncernlimit för samtliga medlemmar. Limiten innebär en maxi-
mal nivå på Koncernens nettokoncernskuld per invånare. Utlåning till kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund sker endast om kommunerna lämnat en 
 proprieborgen. Kommuner och regioner har be  skattningsrätt och kan inte försättas 
i konkurs. Staten har även det yttersta ansvaret för kommunsektorns verksamhet. 
Kreditgivningsrisken bedöms vara mycket låg.

Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent  
av ett värdepapper inte återbetalar hela sitt 
åtagande vid förfall. 

Placeringar sker främst i värdepapper utgivna av stater eller statligt garanterade 
emittenter, där emittenten har ett kredit betyg om lägst A från S&P Global Ratings. 
Maximal återstående löptid på värdepapper i likviditetsreserven är 39 månader. 
Samtliga utestående emittenter följs upp årligen och vid behov. Bolagets styrelse 
fastställer årligen en totallimit för varje emittent. Kommun invests höga krav på 
 emittenter gör att emittentrisken bedöms vara begränsad. 

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken att motparten 
i ett finansiellt kontrakt fallerar innan slut-
avvecklingen av kassaflödena. Motpartsrisk 
uppkommer då derivatkontrakt ingås med 
 motparter i syfte att reducera eller eliminera 
marknadsrisker. Ett sådant derivatkontrakt kan, 
beroende på förändringar i marknads värden, 
innebära antingen en fordran eller en skuld  
mot motparten.

För att Bolaget ska ingå ett oclearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har 
ett kreditvärde som emittent om lägst BBB+ eller är garanterad av någon med denna 
kreditvärdighet. Har motparten ett kreditvärde lägre än A, tas särskild hänsyn till 
derivatets omsättningsbarhet, komplexitet och löptid. För att Bolaget ska ingå ett 
clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emit-
tent om lägst BBB-.

Affärsutrymmet begränsas utifrån ett antal kriterier. Samtliga utestående motparter 
följs upp årligen och vid behov. Derivat expo neringar ska omfattas av ISDA-avtal och 
i de flesta fall CSA-avtal. För nya mot parter är CSA-avtal ett krav. CSA-avtal innebär 
att Kommun invest erhåller säkerheter för de fordringar som överstiger i avtalet fast-
ställd exponering. De säkerheter som Kommun invest erhåller, innebär att motparts-
risken begränsas. Bolagets styrelse fastställer via instruktioner krav på ISDA- och 
CSA-avtalens utformning.

Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken att netto-
marknadsvärdet (det sammanlagda värdet)  
på Bolagets tillgångar och skulder minskar på 
grund av förändringar i riskfaktorer på den 
finansiella marknaden.

Kommun invests verksamhet och affärsmodell ger upphov till marknadsrisker i form 
av ränterisk, valutarisk, kreditmarknadsrisk, övrig prisrisk och avvecklingsrisk. Mark-
nadsrisk mäts och följs upp löpande. Största delen av ränte- och valutarisker samt 
övrig prisrisk byts mot motpartsrisker genom derivatkontrakt. Kredit mark nads risken 
begränsas dels genom en god matchning av löptider mellan  skulder och tillgångar, 
dels genom att både tillgångarna och skulderna har mycket god kredit kvalitet med, 
historiskt sett, små rörelser i underliggande priser. Bolaget är exponerat mot föränd-
ringar i kreditspreadar på tillgångar och/eller skulder samt förändringar i basis-
swappar. Genom god styrning och kontroll hålls den risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå. Exponering mot ränte- och valutarisk är mycket begränsad.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna 
infria sina betalningsförpliktelser vid förfallo-
tidpunkten utan att kostnaden för att erhålla 
betalningsmedel ökar avsevärt.

Den strukturella likviditetssituationen ska vara mycket stabil med god löptids-
matchning mellan skulder och tillgångar. Likviditetsrisker begränsas genom att 
Bolaget är full värdig medlem i Riksbankens betalningssystem, RIX. Genom RIX  
kan Kommun invest bland annat låna mot säkerhet. För att säkerställa god likvidi-
tetsberedskap även under perioder av stress har Bolaget en höglikvid likviditets-
reserv. Sammantaget begränsar detta likviditetsriskerna i Bolaget.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till 
följd av att interna processer och rutiner är 
 felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga 
fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker. 

Riskidentifiering sker löpande under året i verksamheten. Metoden inkluderar 
åtgärdsplanering för att hantera de identifierade riskerna. Det finns rutiner och 
system stöd för att möjliggöra rapportering och uppföljning av icke önskvärda 
 händelser. God styrning och kontroll innebär att den operativa risken hålls på en 
 kontrollerad och acceptabel nivå.
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God styrning och kontroll är av central betydelse för 
 Koncernen, eftersom den är offentligt ägd och har ett 
ansvarsfullt uppdrag. Bolagsstyrningsrapporten för 
Kommun invest i  Sverige AB återfinns i dess årsredovisning.

Kommuninvestkoncernen
Kommun invest ekonomisk förening (”Föreningen”, org.nr. 
7164532074) äger 100 procent av aktierna i Kommun invest 
i Sverige AB (”Bolaget”, org.nr. 5562814409).

Bolaget äger 100 procent av aktierna i Kommun invest 
Fastighets AB (org.nr. 5564645629). Andelskapitalet i För
eningen uppgick per 20181231 till 6 889,9 (6 770,6) mnkr. 

Varje ny medlem i Föreningen tillskjuter ett andelskapital till 
Föreningen baserat på invånarantal. Per 20181231 hade 
Föreningen 288 (288) medlemmar.

Principer för styrning
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner 
och regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med 
främsta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda 
företag tillgång till kostnadseffektiv och stabil låne
finansiering.

Föreningen ska enligt stadgarna inte drivas med vinst
syfte. När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt 

Styrning och kontroll i centrum
Kommun invest ekonomisk förening är moderförening i Kommun invest koncernen.
Föreningen ägs av ett stort antal svenska kommuner och regioner med syfte att effektivisera 
deras finansverksamhet. Föreningen utgör tillsammans med Kommun invest i Sverige AB (publ) 
samt Kommun invest Fastighets AB en finansiell företagsgrupp.

 Utnämningsansvar 
 Rapporteringsvägar

Föreningsstämma 

Medlemmar/ägare

Styrelsen
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överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer 
själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har 
ensam ett bestämmande inflytande. På årsstämman har varje 
medlem en röst.

Nedan presenteras några av de principer som bolags
styrningen baseras på. Till detta kommer styrelsens arbets
ordning, instruktionen för den verkställande direktören  
och andra interna regler som styrelsen har fastställt.

Medlemssamråd
För att stimulera till ägarinflytande och dialog genomförs 
årliga medlemssamråd, där representanter för föreningssty
relsen diskuterar aktuella frågor med medlemmarnas före
trädare i mindre forum. Medlemssamråden är viktiga forum 
för att förbereda beslutsärenden inför årsstämman. Inför års
stämman 2018 avhölls medlemssamråden på 18 (18) platser 
runtom i Sverige, med 346 (348) deltagande politiker och 
tjänstemän.

Ägardirektiv
Styrelsen i Föreningen utarbetar ägardirektiv för Bolaget, 
som fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma. 
I ägardirektiven formuleras ramarna för den verksamhet som 
Föreningen uppdrar åt styrelsen i Bolaget att utöva. Ägar
direktiven inkluderar framförallt riktlinjer för konsolidering, 
risk nivåer, ersättningsprinciper, principer för resor och repre
sentation, kunskap i finansieringsfrågor, utveckling av pro
dukter och tjänster samt eventuella särskilda uppdrag som 
Föreningen ger Bolaget. Ägardirektiven blir gällande genom 
att de fastställs av årsstämman i Bolaget.

Mål för verksamheten
Koncernens övergripande mål är att skapa största möjliga 
nytta för medlemmarna i Föreningen. Det ska nås bland 
annat genom att ha en hög andel nöjda kunder, att stå för 
en stor andel av medlemmarnas lånefinansiering, att ha  
hög kostnadseffektivitet samt att ha en finansiell styrka  
som stödjer verksamhetens långsiktiga inriktning. 

Ersättningsprinciper
Styrelsen för Bolaget fastställer de ersättningsprinciper som 
gäller inom Bolaget, i enlighet med ägardirektiven. Princi
perna ses även över regelbundet. Då Bolaget av Finans
inspektionen inte anses vara betydande i fråga om storlek, 
intern organisation samt verksamhetens art, omfattning  
och komplexitet, föreligger inte behov av en ersättnings
kommitté. Dessa uppgifter fullgörs i stället av ordföranden 
i  Bolagets styrelse.

Ersättningarna ska skapa förutsättningar för att attra
hera, behålla och motivera medarbetarna så att verksam
heten kan bedrivas på bästa möjliga sätt. Grundprincipen är 
att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara mark
nadsmässiga utan att vara löneledande och enbart bestå av 
fast lön. Inga rörliga ersättningar utgår. Lönesättningen 
bestäms med hänsyn till arbetsuppgiften och dess svårighets
grad, ansvar och krav på utbildning samt medarbetarens sätt 
att uppfylla kraven som ställs och bidra till förbättringar 
i verksamheten.

Årsstämma
Årsstämman i Föreningen är det högsta beslutande organet 
inom Koncernen. Årsstämman 2018 ägde rum den 26 april 
2018 i Stockholm. Vid stämman var 162 (155) kommuner 
och regioner representerade, motsvarande 56 (54) procent 
av medlemmarna. Vid årsstämman har varje medlem en röst. 
Några av de beslut som fattades var:
•  Årsredovisning.
•  Ränta på insatt kapital och återbäring till medlemmarna.
• Ägardirektiv till Kommun invest i Sverige AB. 
• En reviderad plan för Kommun invests kapitaluppbyggnad. 

Årsstämman i Bolaget avhålls i direkt anslutning till 
 Föreningens årsstämma.

Valberedning
Det finns två valberedningar inom Koncernen, dels en valbe
redning för Föreningen, dels en valberedning för Föreningens 
företag. Valberedningarna har det yttersta ansvaret för att 
beslut om tillsättning bereds i en strukturerad och transpa
rent process, som ger medlemmarna möjlighet att ge sin syn 
på och lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill 
hörande frågor samt att därigenom skapa goda förutsätt
ningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen för Föreningen utses vid årsstämman, på 
basis av förslag lämnat av Föreningens styrelse. Valbered
ningen för Föreningens företag utses inom Föreningens sty
relse. Föreningens styrelse har beslutat att dess arbetsutskott 
ska utgöra valberedning för Föreningens företag.

Styrelsearbetet 
Styrelsearbetet bedrivs dels i styrelsen för Föreningen, dels 
i styrelsen för Bolaget. Huvudprincipen är att Föreningens 
styrelse hanterar medlems och ägarfrågor och Bolagets 
 styrelse hanterar frågor som rör affärsverksamheten.

Det innebär att frågor rörande nya medlemmar, utträde, 
eventuell uteslutning, borgensfrågor med mera hanteras av 
Föreningens styrelse. Bolagets styrelse hanterar finansierings
frågor, kreditfrågor (exempelvis limiter, analyser) samt andra 
verksamhetsfrågor. Kopplingen mellan de båda styrelserna är 
dock stark, eftersom vissa frågor angår både Förenings och 
Bolagsstyrelsen. Föreningens styrelse, som representerar 
ägarna, har dock ingen direkt bestämmanderätt över Bolagets 
styrelse. Föreningens styrning av Bolagets styrelse sker enbart 
genom stämmobeslut eller stämmobeslutat ägar direktiv.

Mer information om Kommun invests bolagsstyrning 
På Kommun invests webbplats www.kommuninvest.se återfinns 
 följande information:

• Stadgar för Kommun invest ekonomisk förening.

• Information om medlemmar och medlemsinträde.

• Bolagsordning för Kommun invest i Sverige AB.

• Information om valberedningarnas arbete.
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Föreningsstyrelsens arbetsutskott
Inom Föreningens styrelse utses årligen ett arbetsutskott, 
bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande samt 
ytterligare minst en styrelseledamot. Arbetsutskottet ska på 
styrelsens uppdrag bland annat svara för beredningen av 
 styrelsens arbete och årligen utvärdera VD:s arbetsinsatser. 
Arbetsutskottet utgör även valberedning för Föreningens 
företag enligt arbetsordning fastställd av föreningsstämman. 
Arbetsutskottet har vidare i uppdrag att träffa Föreningens 
och dotterföretagens externa revisorer och lekmannareviso
rer för att informera sig om revisionens inriktning och 
omfattning samt synen på Föreningens och Koncernens 
 risker. Resultatet av arbetsutskottets arbete ska löpande 
 rapporteras vid styrelsens sammanträden.

Verkställande direktören
Den verkställande direktören ansvarar för Föreningens 
löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Då Föreningens medlemmar är demokratiskt 
styrda organisationer och Föreningens verksamhet är av sam
hällsnyttig art, ska verkställande direktörens ansvar för den 
löpande förvaltningen vara begränsad till sådana löpande 
administrativa ärenden som inte är av principiell betydelse 
eller på annat sätt av särskild betydelse för Föreningen. Om 
det i ett enskilt ärende är oklart om beslutande rätten ska till
komma styrelsen eller den verkställande direktören, ska verk
ställande direktören låta styrelsen pröva frågan eller om 
 styrelsens ställningstagande inte kan inväntas, samråda med 
styrelsens ordförande. Enligt Lag (1987:667) om ekono
miska föreningar 6:e kap., 6 §, ges verkställande direktören 
rätt att i vissa fall vidta åtgärder utan styrelsens bemyndi

gande. Av skäl som angivits ovan ska verkställande direk
tören i sådana fall iaktta mycket stor restriktivitet och alltid 
söka samråd med styrelsens ordförande.

Ledningsprövning
I enlighet med regelverket för finansiella företag som står 
under Finansinspektionens kontroll, ledningsprövas styrel
sens ledamöter i Kommun invest ekonomisk förening samt 
verkställande direktören.

Styrelsepresentation
Styrelsen för Kommun invest ekonomisk förening har, från 
och med årsstämman 26 april 2018, bestått av Göran Färm 
(ordförande), Linda Frohm (vice ordförande), Lilly 
Bäcklund, Britta Flinkfeldt, Margreth Johnsson, Therese 
Borg, EwaMay Karlsson, Niklas Karlsson, Örjan Mossberg, 
Jonas Ransgård, Fredrik Larsson, Niclas Nilsson, Roland 
Åkesson, Carina Sándor och Maria Alfredsson. Ledamöterna 
presenteras på sidan 40.

Analys och finanskommittén 
Föreningsstyrelsen utser en Analys och finanskommitté. 
Kommittén ansvarar för uppföljning av medlemmarnas 
 ekonomiska status samt utvecklingen i kommunsektorn  
i sin helhet. Den har dessutom till uppgift att på uppdrag 
av  Föreningens styrelse bereda nya medlemsansökningar. 
 Kommittén består enbart av tjänstemän, eftersom upp
gifterna kräver djup ekonomisk specialkompetens. Enligt 
kommitténs instruktion ska sammansättningen spegla olika 
delar av landet. Medlemmarna ska ha erfarenhet från olika 
kommuntyper samt kunskaper om verksamheter i bolags
form.

Ersättningar
Vid årsstämman 2018 beslutades om en förändrad arvode
ring för föreningsstyrelsen, se vidare not 7 där de samman
lagda arvodena framgår. Totalt arvode till styrelsens leda
möter uppgick för år 2018 till 1 566,1 (1 533,8) tkr.

Valberedning för Föreningens företag 2018/2019 
Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande 

Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande 

Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten

Margreth Johnsson (S), Trollhättans kommun

Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets-
ordningen, finns på www.kommuninvest.se

Styrelsearbetet 2018
Under 2018 har styrelsen haft 5 (5) ordinarie sammanträden  
samt 1 (1) konstituerande  sammanträde. Arbetet och besluten har, 
ut  över de löpande  ärendena, bland annat avsett:

• Medlemssamråd

• Planerad kapitaluppbyggnad

• Ägardirektiv

• Uppföljning av medlemmarna och sektorns skuldsättning

• Frågor kopplade till nya regelverk

• Styrelseutvärdering 

• Internrevisionsrapporter 

• Intern kapital-och likviditetsutvärdering IKLU

• Årsredovisning och delårsrapport
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Styrelsen för Kommun invest 
 ekonomisk förening

GÖRAN FÄRM (S)
Norrköpings kommun

LINDA FROHM (M)
Kalix kommun

LILLY BÄCKLUND (S)
Lycksele kommun

BRITTA FLINKFELDT (S)
Arjeplogs kommun

MARGRETH JOHNSSON (S)
Trollhättans stad

Ordförande Vice ordförande Ordinarie ledamöter

THERESE BORG (SD)
Klippans kommun

EWAMAY KARLSSON (C)
Region Västerbotten

NIKLAS KARLSSON (S)
Landskrona stad

ÖRJAN MOSSBERG (V)
Växjö kommun

JONAS RANSGÅRD (M)
Göteborgs stad

FREDRIK LARSSON (M)
Region Värmland

NICLAS NILSSON (SD)
Kristianstads kommun

ROLAND ÅKESSON (C)
Mönsterås kommun

CARINA SÁNDOR (L)
Skinnskattebergs kommun

MARIA ALFREDSSON (MP)
Gagnefs kommun

SUPPLEANTER 
Peter Hemlin (M)
Sotenäs kommun

Catharina Winberg (M)
Växjö kommun

Christina Johansson (M)
Hällefors kommun

Peter Kärnström (S)
Sandvikens kommun

Camilla Egberth (S)
Motala kommun

AnnaBritta Åkerlind (C)
Örnsköldsviks kommun

Bo Rudolfsson (KD)
Laxå kommun

Mohamad Hassan (L)
Uppsala kommun

Hans Lindberg (S)
Umeå kommun

Ulf Olsson (S)
Borås stad

AnnMarie Johansson (S)
Region Jämtland Härjedalen

Gertowe Thörnros (V)
Degerfors kommun

Pierre Sjöström (S)
Staffanstorps kommun

Roger Persson (MP)
Gävle kommun

Daniel Edström (SD)
Örebro kommun
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REVISORER 
Årsstämman för Kommun invest ekonomisk 
förening väljer externrevisor och lekmanna
revisorer. Kommun invest ska enligt bolags
ordningen ha en revisor. Externrevisorn 
utses av årsstämman på förslag från lek
mannarevisorerna, för tiden intill slutet av 
den ordinarie stämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 Årsstämman har också rätt att utse en 
revisors suppleant.

Samma revisionsbolag som är utsett till 
extern revisor för Koncernen är även utsett 
till  externrevisor för Bolaget och Kommun
invest Fastighets AB. Samma personer som 
är utsedda  lek mannarevisorer för Koncer
nen är även utsedda lek manna revisorer för 
Bolaget. Syftet är att erhålla en mer effektiv 
revision för Koncernen.

Extern revisor
Vid 2016 års årsstämma i Föreningen utsågs, 
för perioden intill slutet av årsstämman 2020, 
KPMG AB till revisionsbolag. KPMG AB har 
som huvudansvarig revisor valt auktorise
rade revisorn Anders Tagde. Huvudansvarig 
revisor träffar styrelsen i Bolaget minst två 
gånger per år, och styrelsen i Föreningen 
minst en gång per år. Bland Anders Tagdes 

övriga revisionsuppdrag kan nämnas  ICA 
Banken och OKQ8 Bank. 

Internrevisor
Styrelsen för Föreningen har från 2016 
utsett PwC (Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB) till internrevisionsbolag, med 
certifierade internrevisorn Peter Nilsson 
som internrevisor.

Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet  
de externa revisorerna, styrelseordföranden, 
verkställande direktören och andra repre
sentanter för Koncernen. Vid behov kan 
 lekmannarevisorerna initiera extra gransk
ningsinsatser utöver den normala lag
stadgade revisionen. Lekmanna revisorerna 
utgör även valberedning för att framlägga 
förslag till val av externrevisorer samt 
ersättning till dessa.

På Föreningens årsstämma 2016 utsågs 
följande lekmannarevisorer för Koncernen 
intill slutet av årsstämman 2020:

Barbro Hassel (S), Skara kommun (nyval) 
Cecilia Löfgreen (M), Järfälla kommun 
(nyval).
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Allmänt om verksamheten
Kommun invest bildades 1986 som ett regionalt projekt 
för interkommunalt samarbete i Örebro Län, via bolaget 
Kommun invest i Örebro Län AB. Från och med 1993 blev 
det möjligt för alla kommuner och regioner i landet att 
söka medlemskap i Kommun invest ekonomisk förening 
(Föreningen). Föreningen äger kreditmarknadsbolaget 
Kommun invest i Sverige AB (Bolaget), i vilket all affärs
verksamhet bedrivs.

Samarbetet bygger på frivillighet och affärsmässighet.  
Det primära syftet med verksamheten är att uppnå lång
fristigt goda villkor för medlemmarnas finansiering. Verk
samheten omfattar främst lån för investeringsfinansiering. 
Kommun invest verkar också som medlemsorganisation för 
att påverka de allmänna förutsättningarna för sektorns 
finansiering.

Endast medlemmar i ägarföreningen, samt av medlem
marna kontrollerade bolag, stiftelser och förbund, har rätt 
att utnyttja Kommun invests tjänster. Kredit till sådana bolag, 
stiftelser eller förbund förutsätter att deras ändamål ligger 
inom ramen för den kommunala kompetensen och att med
lemmen tecknat borgen för kredittagarens förpliktelser. Det 
finansiella samarbetet ska bedrivas med minsta möjliga risk
tagande för Föreningen, Bolaget och dess medlemmar.

Finanssamarbetets organisation
Svenska kommuner och regioner kan efter prövning bli med
lemmar i Kommun invest ekonomisk förening. Koncernen 
utgörs huvudsakligen av Föreningen och Bolaget. Bolaget 
äger sedan 1 januari 2012 även Kommun invest Fastighets 
AB. Kommun invest Fastighets AB äger den fastighet där 
 Bolaget bedriver sin verksamhet. 

Solidarisk borgen 
Medlemmarna i Föreningen tecknar en obegränsad solida
risk proprieborgen för Bolagets samtliga förpliktelser. 
I  til lägg till denna förbindelse har borgensmännen tecknat  
ett avtal som fördelar eventuella krav, baserade på borgens
förbindelsen, i relation till respektive kommuns skuld till 
Bolaget. Medlemmarna har också tecknat ett garantiavtal, 
som reglerar medlemmarnas ansvar för de motpartsexpone
ringar som uppstår som en följd av Bolagets användning av 
derivatkontrakt.

Verksamhet byggd på medlemmarnas behov
Omfattningen av Koncernens verksamhet avgörs främst av 
antalet medlemmar i Föreningen och de enskilda medlem
marnas finansiella behov. Per 31 december 2018 hade För
eningen 288 (288) medlemmar, varav 277 (277) kommuner 
och 11 (11) regioner. Därmed var 96 (96) procent av Sveriges 
kommuner och 55 (55) procent av regionerna medlemmar 
(delägare) i Föreningen. Under året tillkom inga nya medlemmar. 

Andelskapital
Föreningens styrelse fastställer årligen hur stor insats nya 
medlemmar ska erlägga. Insatsens storlek är relaterad till 
kommunens eller regionens invånarantal. Det totala andels
kapitalet i Föreningen uppgick vid utgången av 2018 till 
6 889,9 (6 770,6) mnkr. Ökningen är en effekt av inbetalt 
insatskapital från medlemmarna, föranlett av kommande 
regelkrav om bruttosoliditet, se sidan 35. Därutöver kan 
andelskapitalet ökas genom stämmobeslut om insats
emission eller genom beslut om nya årliga insatser. 

Medlemsstatus
Antalet medlemmar i Kommun invest ekonomisk förening 
uppgick vid årets slut till 288 (288). Ingen uppsägning av 
medlemskapet har skett under 2018 och ingen återbetalning 
av insats kapital till följd av uppsägning kommer att ske 
under kommande räkenskapsår.

Återbäring och insatsränta på medlemsinsatser
Genom beslut på Föreningens årsstämma använder sig 
 Föreningen från och med räkenskapsåret 2011 av över
skottsutdelningsformen återbäring och insatsränta för att 
synliggöra resultatet i Bolaget hos Föreningens medlemmar/
ägare. 

Ekonomiskt utfall
Föreningen redovisar för 2018 ett resultat före skatt om 
720,2 (974,9) mnkr. Resultatet är främst hänförligt ett 
koncern bidrag från Bolaget om 750,6 (987,5) mnkr.  
Resultat efter skatt uppgick till 717,8 (974,8) mnkr.
 

Förvaltningsberättelse  
– Moderföreningen
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Personal
Föreningen har inte haft några anställda under 2018 varför 
inga löner har utgått.

Vinstdisposition
Styrelsen för Kommun invest ekonomisk förening föreslår 
att:

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 
723 142 927 kr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 1,5 % 
insatsränta på insatskapitalet 102 089 401

Till medlemmarna utdelas åter-
bäring i proportion till respektive 
medlems andel av den totala 
affärsvolymen under 2018 615 736 599

Balanseras i ny räkning 5 316 927

Summa disponerat 723 142 927

Se även not 11 på sidan 82. 

Att berättigade till insatsränta och återbäring är de  kommuner 
och regioner som blivit medlemmar i Föreningen senast 
31 december 2018.

Att utbetalning av ränta på insatskapital och återbäring ska 
ske senast en månad efter beslut på Föreningens årsstämma 
2019.

Att med affärsvolym avses på respektive medlem för 2018 
belöpande genomsnittlig låneskuld till Kommun invest 
i  Sverige AB. I medlems affärsvolym inräknas också sådan 
låneskuld i medlems bolag med mera på sätt som anges 
i stadgarna §15.

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar 
innebär att Kommun invest vid varje tidpunkt ska ha en kapital
bas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kredit
risker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom 
beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verk
samheten i enlighet med Kommun invests interna kapital ut
värderingspolicy. Den totala kapitalrelationen uppgår till 
192,8 (231,4) procent, att jämföra med kravet, inklusive 
buffert krav, om 11,5 (11,5) procent. Kapitalbasen uppgår 
efter föreslagen vinstdisposition till 7 553,0 (6 899,5) mnkr 
och slutligt minimikapitalkrav till 313,4 (238,5) mnkr. 
 Specifikation av  posterna framgår av not 2, avsnitt Kapital
täckning Koncernen.

Kommun invests ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att Kommun invest kan förväntas full
göra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens 
bedömning är att den föreslagna utdelningen av insatsränta 
och återbäring inte äventyrar Föreningens ekonomiska situa
tion. Av de föreslagna utdelade medlen förväntas en del åter
föras till Föreningen som insatskapital från de medlemmar 
som inte betalt upp till högsta beslutade nivå för medlems
insats. Det för detta ändamål beräknade men ännu ej beslu
tade kapitaltillskottet uppgår till 30,9 (57,9) mnkr.

Vad beträffar Kommun invests resultat och ställning 
i övrigt, hänvisas till resultat och balansräkningar med till
hörande bokslutskommentarer. 
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Finansiella rapporter

FINANSIELLA RAPPORTER

44 Kommun invest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2018



FINANSIELLA RAPPORTER
Resultaträkning och Rapport över totalresultat – Koncernen  .........................................................  46 
Balansräkning – Koncernen ...............................................................................................................................................................  48
Redogörelse för förändringar i eget kapital – Koncernen  ......................................................................  50
Kassaflödesanalys – Koncernen  .................................................................................................................................................  52
Resultaträkning och Rapport över totalresultat – Moderföreningen  .....................................53
Balansräkning – Moderföreningen  ...........................................................................................................................................54
Redogörelse för förändringar i eget kapital – Moderföreningen  ..................................................55
Kassaflödesanalys – Moderföreningen  .............................................................................................................................56

NOTER 
Not 1 Redovisningsprinciper  .....................................................................................................................................................57
Not 2 Risk- och kapitalhantering  ..........................................................................................................................................62
Not 3 Räntenetto  ........................................................................................................................................................................................77
Not 4 Provisionskostnader  ...........................................................................................................................................................77
Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner ............................................................................................77
Not 6 Övriga rörelseintäkter  ......................................................................................................................................................78
Not 7 Allmänna administrationskostnader  ...........................................................................................................78
Not 8 Övriga rörelsekostnader  ...............................................................................................................................................80
Not 9 Kreditförluster, netto  .........................................................................................................................................................80
Not 10  Skatter  ..................................................................................................................................................................................................... 81
Not 11 Vinstdisposition  .........................................................................................................................................................................82
Not 12 Belåningsbara statsskuldförbindelser  ......................................................................................................82
Not 13 Utlåning till kreditinstitut  .............................................................................................................................................83
Not 14 Utlåning  .................................................................................................................................................................................................83
Not 15 Obligationer och andra räntebärande värdepapper ..............................................................83
Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag  ..................................................................................................................84
Not 17 Derivat och säkringsredovisning .......................................................................................................................84
Not 18 Immateriella tillgångar  ....................................................................................................................................................85
Not 19 Materiella tillgångar  .............................................................................................................................................................86
Not 20 Fordran på dotterbolag  ..................................................................................................................................................86
Not 21 Övriga tillgångar  .......................................................................................................................................................................86
Not 22 Övriga skulder  ..............................................................................................................................................................................86
Not 23 Avsättningar  ...................................................................................................................................................................................86
Not 24 Efterställda skulder  .............................................................................................................................................................. 87
Not 25 Eget kapital – Kommun invest ekonomisk förening  ................................................................ 87
Not 26 Eget kapital – Koncernen  .............................................................................................................................................88
Not 27 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden  ..............................................89
Not 28 Närståenderelationer  ........................................................................................................................................................89
Not 29 Finansiella tillgångar och skulder  .....................................................................................................................90
Not 30  Information om finansiella tillgångar och skulder  

som är föremål för kvittning  ....................................................................................................................................95
Not 31  Händelser efter balansdagen  .................................................................................................................................96
Not 32 Effekter av övergång till IFRS 9 .............................................................................................................................96
Fem år i sammandrag – Koncernen  ........................................................................................................................................98
Alternativa nyckeltal – Koncernen .............................................................................................................................................99
Underskrifter  .......................................................................................................................................................................................................100

Revisionsberättelse ......................................................................................................................................................................................101
Granskningsrapport ...................................................................................................................................................................................104
Medlemsförteckning.................................................................................................................................................................................. 105

FINANSIELLA RAPPORTER

45Kommun invest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2018



Resultaträkning – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2018 2017

Ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden 494,0 450,6

Övriga ränteintäkter 11,3 1,7

Räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden 436,7 481,4

Övriga räntekostnader –69,5 –55,0

RÄNTENETTO 3 872,5 878,7
Provisionskostnader 4 –8,2 –7,3

Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 161,4 512,0

Nettoresultat av borttagande av finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 0,5 0,2

Övriga rörelseintäkter 6 7,6 6,2

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 1 033,3 1 389,6

Allmänna administrationskostnader 7 –273,5 –273,0

Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar 18 –5,3 –4,8

Av- och nedskrivningar på materiella tillgångar 19 –3,9 –4,4

Övriga rörelsekostnader 8 –4,5 –3,5

SUMMA KOSTNADER –287,2 –285,7
RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 746,1 1 103,9
Kreditförluster, netto 9 –24,3 –

RÖRELSERESULTAT 721,8 1 103,9
Skatt 10 –3,7 –28,0

ÅRETS RESULTAT 718,1 1 075,9

Rapport över totalresultat – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr 2018 2017

ÅRETS RESULTAT 718,1 1 075,9

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen

Finansiella tillgångar som kan säljas – 24,1

Finansiella tillgångar som kan säljas, överfört till resultaträkningen – –35,6

ÖVRIGT TOTALRESULTAT – –11,5
TOTALRESULTAT 718,1 1 064,4
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Kommentarer till resultaträkningen – Koncernen
Räntenetto
Kommun invest har under året sänkt utlåningsmarginalen 
genom en ny prissättningsstrategi där hänsyn inte tas för orea-
liserade marknadsvärdesförändringar. För mer information, se 
avsnitt Viktiga händelser under året på sidan 4. Marginalsänk-
ningen påverkade räntenetto negativt, men detta kompensera-
des helt av volymökningen under året. Koncernens räntenetto 
uppgick till 872,5 (878,7) mnkr och var därmed marginellt 
lägre än föregående år. 

Kommun invest beviljar utlåning med negativ ränta, vilken 
redovisas som räntekostnad och uppgick under perioden till 
229,0 (161,8) mnkr. För mer information gällande hur räntein-
täkter och räntekostnader redovisas samt periodens räntenetto, 
se not 3.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 
161,4 (512,0) mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av ore-
aliserade marknadsvärdeförändringar om 164,4 (426,0) mnkr. 
Eftersom Kommun invest har för avsikt att hålla tillgångarna 
och skulderna till förfall realiseras normalt sett inte dessa vär-
den. För ytterligare information se not 29.

De orealiserade marknadsvärdeförändringarna under året 
förklaras av att Kommun invest under året har sänkt utlånings-
marginalen mot kund, samt att upplåningskostnaden vid finan-
siering i svenska kronor under perioden blivit relativt sett billi-
gare än finansiering i utländska valutor. Då det bland skulderna 
bara är upplåning i utländsk valuta som redovisas till verkligt 
värde har den dyrare finansieringen i amerikanska dollar inne-
burit en minskning av marginalen mellan Kommun invests upp- 
och utlåningskostnader på de instrument som värderas till 
verkligt värde. 

För mer information om nettoresultatet av finansiella trans-
aktioner, se not 5. 

 

Kostnader
Kostnaderna uppgick till 287,2 (285,7) mnkr, inklusive kostna-
den för resolutionsavgift om 69,1 (66,3) mnkr.

Resolutionsavgiften beräknas som en riskjusterad andel av 
balansomslutningen med avdrag för utlåning. Den riskjuste-
rade andelen bestäms av Bolagets riskprofil i förhållande till 
övriga avgiftsskyldiga institut i enlighet med kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/63. Resolutionsavgiften för år 
2018 har för Kommun invest av Riksgälden fastställts till 
69,1 (66,3) mnkr. Resolutionsavgiften utgjorde 24 (23) procent 
av Kommun invests totala kostnader år 2018.

Exklusive resolutionsavgiften uppgick kostnaderna till 
218,1 (219,4) mnkr, varav personalkostnader utgjorde 
124,0 (122,3) mnkr och övriga kostnader 94,1 (97,1) mnkr. 

Kreditförluster, netto uppgick till 24,3 (–) mnkr. Kommun-
invest har inte haft någon konstaterad kreditförlust. Samtliga 
kreditförluster är förväntade kreditförluster beräknade i enlig-
het med redovisningsstandarden IFRS 9 som trädde i kraft 
1 januari 2018. IFRS 9 föreskriver att förväntade kreditförluster 
ska beräknas utifrån en framåtblickande analys av ekonomisk 
utveckling. För mer information om kreditförluster se not 2.

Årets resultat
Kommun invests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick till 
721,8 (1 103,9) mnkr. I rörelseresultatet ingår orealiserade 
marknadsvärdeförändringar om 164,4 (426,0) mnkr. Exklu-
sive marknadsvärdeförändringar uppgick rörelseresultatet till 
557,4 (677,9) mnkr. Årets skattekostnad redovisad i resultat-
räkningen uppgick till 3,7 (28,0) mnkr. För mer information 
angående redovisad skatt, se not 10. Resultatet efter skatt upp-
gick till 718,1 (1 075,9) mnkr.
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Balansräkning – Koncernen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2018 2017

TILLGÅNGAR
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2, 12 39 230,3 24 635,8

Utlåning till kreditinstitut 2 1 870,7 698,5

Utlåning 2, 14 355 710,0 310 147,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2, 15 7 457,8 12 500,0

Derivat 2, 17, 30 11 333,2 8 044,6

Immateriella tillgångar 18 15,7 10,9

Materiella tillgångar, inventarier 19 5,3 7,4

Materiella tillgångar, byggnader och mark 19 29,8 31,1 

Aktuell skattefordran 78,6 80,7

Övriga tillgångar 21 1 463,8 802,4

Uppskjuten skattefordran 10 0,6 0,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15,2 12,1

SUMMA TILLGÅNGAR 417 211,0 356 971,4

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 2 584,0 1 318,4

Emitterade värdepapper 2 396 796,9 337 755,8

Derivat 2, 17, 30 5 959,6 7 793,9

Övriga skulder 22 4 578,3 671,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43,4 43,2

Avsättningar 23 0,1 –

Efterställda skulder 24 1 000,1 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 408 962,4 348 582,4

Eget kapital
Andelskapital 6 889,9 6 770,6

Reserver 12,0 –0,7

Balanserat resultat 628,6 543,2

Årets resultat 718,1 1 075,9

Summa eget kapital 26 8 248,6 8 389,0
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 417 211,0 356 971,4

48 Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2018

FINANSIELLA RAPPORTER



Kommentarer till balans räkningen – Koncernen

Tillgångar
Kommun invests totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 
417 211,0 (356 971,4) mnkr och utlåningen till kommunerna 
och regionerna står för huvuddelen av tillgångarna. Utlåning 
uppgick till ett redovisat värde om 355 710,0 (310 147,3) mnkr 
vid årsskiftet. Ökningen i utlåningen beror på ett fortsatt högt 
investeringsbehov i kommunsektorn i kombination med lägre 
utlåningspriser, se avsnitt Räntenetto på sidan 47. I nominella 
termer uppgick utlåningen till 353 946,1 (308 042,3) mnkr.

Likviditetsportföljen, bestående av balansräkningsposterna 
Belåningsbara statsskuldförbindelser, Utlåning till kreditinsti-
tut samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper, 
ökade till 48 558,8 (37 834,3) mnkr.

Även derivattillgångarna (derivat med positivt marknads-
värde) har ökat till 11 333,2 (8 044,6) mnkr. Främsta orsaken 
till förändringarna i derivattillgångarnas storlek är den star-
kare amerikanska dollarn som ökar värdet på derivat som säk-
rar valutarisken från upplåning i amerikanska dollar. 

Balansräkningsposten övriga tillgångar uppgick till 1 463,8 
(802,4) mnkr. Ökningen i övriga tillgångar härrör främst till 
ställda säkerheter om 1 454,4 (793,0) mnkr. Ställda säkerheter 
för derivat clearade hos central clearingmotpart nettas per 
motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Ställda 
kontant säkerheter för derivat som ej har clearats hos en central 
motpart för clearing föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed 
upp till fullo i balansräkningen. För mer information om 
övriga tillgångar se not 21.

Skulder
Kommun invests skulder uppgick till 408 962,4 
(348 582,4) mnkr och upplåningen ökade under året till 
397 380,9 (339 074,2) mnkr. 

Derivatskulderna (derivat med negativt marknadsvärde) 
uppgick till 5 959,6 (7 793,9) mnkr.

 Balansräkningsposten övriga skulder uppgick till 4 578,3 
(671,0) mnkr. I övriga skulder ingår erhållna säkerheter om 
4 551,8 (654,8) mnkr. Erhållna säkerheter för derivat clearade 
hos central motpart för clearing nettas per motpart och valuta i 
balansräkningen, se vidare not 30. Erhållna kontantsäkerheter 
för derivat som ej har clearats hos central clearingmotpart före-
ligger ej kvittningsrätt och tas därmed upp till fullo i balans-
räkningen. Ytterligare information angående övriga skulder 
återfinns i not 22.

Efterställda skulder består av ett 30-årigt förlagslån från 
Föreningens medlemmar till Kommun invest ekonomisk fören-
ing. Lånet, inklusive upplupen ränta, uppgick till 1 000,1 
(1 000,1) mnkr.

Eget kapital
För information om Eget kapital se Redogörelse för förändring 
i eget kapital på sidan 50. 
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Redogörelse för förändringar  
i eget kapital – Koncernen
Mnkr Andelskapital Reserver1

Balanserad 
vinst eller förlust

Totalt eget  
kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 6 307,5 9,3 990,0 7 306,8
Totalresultat
Årets resultat 1 075,9 1 075,9

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 1,5 –1,5 –

Årets totalresultat –11,5 –11,5

Summa totalresultat – –10,0 1 074,4 1 064,4

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –445,3 –445,3

Nytt andelskapital under perioden

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 40,7 40,7

Insatser från befintliga medlemmar 422,4 422,4

Utgående eget kapital 2017-12-31 6 770,6 –0,7 1 619,1 8 389,0

Utgående eget kapital 2017-12-31 6 770,6 –0,7 1 619,1 8 389,0
Övergångseffekt IFRS 9 3,8 –11,8 –8,0

Ingående eget kapital 2018-01-01 6 770,6 3,1 1 607,3 8 381,0
Totalresultat
Årets resultat 718,1 718,1

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 8,9 –8,9 –

Årets totalresultat –

Summa totalresultat – 8,9 709,2 718,1

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Nytt andelskapital under perioden

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6

1)  Reserver består av Fond för verkligt värde innefattande finansiella tillgångar som kan säljas samt Fond för utvecklingsutgifter. Fond för utvecklingsutgifter motsvarar aktiverade 
 egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från fonden till  
fritt eget kapital. 

2018-12-31 2017-12-31

Finansiella tillgångar som kan säljas – –3,8

Fond för utvecklingsutgifter 12,0 3,1

12,0 –0,7

En mer detaljerad redogörelse för förändring i Koncernens eget kapital återfinns i not 26.
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Kommentarer till redogörelse för förändringar i eget kapital – Koncernen

Eget kapital
Vid utgången av år 2018 uppgick det egna kapitalet i Koncernen 
till 8 248,6 (8 389,0) mnkr. Eget kapital har under perioden 
främst påverkats av årets resultat om 718,1 (1 075,9) mnkr samt 
av utbetalning av överskottsutdelning om 969,8 (445,3) mnkr 
till Föreningens medlemmar baserat på återbäring samt ränta på 
insatskapital för räkenskapsåret 2017. Under året har dessutom 
kapitalinsatser om 119,3 (463,1) mnkr från Föreningens med-
lemmar tillkommit. För mer information gällande överskottsut-
delning samt kapitaluppbyggnad via kapitaltillskott, se sidan 31 
samt sidorna 34–35. 

Övergången till IFRS 9 har påverkat eget kapital negativt 
med 8,0 mnkr, se not 32 för mer information.

Fond för utvecklingsutgifter om 12,0 (3,1) mnkr motsvarar 
aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader justerat med
en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från 
fonden till fritt eget kapital

För mer information om Koncernens och Föreningens eget 
kapital se not 25 samt 26.
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Mnkr

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

20182017201620152014

51Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2018

FINANSIELLA RAPPORTER



Kassaflödesanalys – Koncernen
1 januari – 31 december

Mnkr 2018 2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 721,8 1 103,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –130,4 –416,6

Betald inkomstskatt –1,6 –8,0

589,8 679,3

Förändring av likviditetsportfölj –9 564,7 19 661,8

Förändring av utlåning –45 915,2 –33 877,0

Förändring av övriga tillgångar –663,6 –791,0

Förändring av övriga skulder 3 907,6 657,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten –51 646,1 –13 669,1

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar –11,0 –2,1

Förvärv av materiella tillgångar –0,5 –3,1

Avyttring av materiella tillgångar – 0,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten –11,5 –5,0

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper 202 020,3 147 432,9

Förfall och återköp av räntebärande värdepapper –148 339,2 –134 228,9

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –445,3

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap – 40,7

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 422,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 830,6 13 221,8

Årets kassaflöde 1 173,0 –452,3

Likvida medel vid årets början 698,5 1 150,8

Likvida medel vid årets slut 1 871,5 698,5

Likvida medel består i sin helhet av utlåning till kreditinstitut vilka vid anskaffningstillfället har en löptid om högst 3 månader samt  
är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar 9,2 9,2

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar – 0,3

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,5 –0,1

Orealiserade marknadsvärdesförändringar –164,4 –426,0

Kreditförluster, netto 24,3 –

Summa –130,4 –416,6

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta1 352,2 371,0

Erlagd ränta2 1 260,6 277,3

1)  Som erhållen ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens utlåning och placeringar samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivat
kontrakt som används för att säkra Koncernens utlåning och placeringar.

2)  Som erlagd ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens upplåning samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivatkontrakt som 
används för att säkra Koncernens upplåning.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten

2018 IB Kassa flöden
Valutakurs-

förändringar
Verkligt värde-

förändring Koncern bidrag UB

Upplåning inkl. derivat 338 823,5 53 681,1 0,5 –497,8 – 392 007,3

Summa 338 823,5 53 681,1 0,5 –497,8 – 392 007,3
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Resultaträkning – Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2018 2017

Rörelsens kostnader 7 –17,5 –16,6

Rörelseresultat –17,5 –16,6

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag, koncernbidrag 750,6 987,5

Uppskrivning av finansiell anläggningstillgång – 6,5

Räntekostnader 3 –0,2 –0,4

Ränteintäkter Förlagslån 3 – 9,7

Räntekostnader Förlagslån 3 –12,7 –11,8

Summa finansiella intäkter och kostnader 737,7 991,5

Resultat efter finansiella poster 720,2 974,9

Resultat före skatt 720,2 974,9

Skatt 10 –2,4 –0,1

ÅRETS RESULTAT 717,8 974,8

Rapport över totalresultat  
– Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr 2018 2017

Årets resultat 717,8 974,8

Övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat 717,8 974,8
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Balansräkning – Moderföreningen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2018 2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 16 7 100,0 7 100,0

Summa anläggningstillgångar 7 100,0 7 100,0

Omsättningstillgångar
Fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,5 0,1

Fordran på dotterbolag 20 1 639,8 1 752,3

Övriga kortfristiga fordringar 0,1 –

Summa omsättningstillgångar 1 640,4 1 752,4

Utlåning till kreditinstitut 13 18,7 36,3

SUMMA TILLGÅNGAR 8 759,1 8 888,7

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Andelskapital 25 6 889,9 6 770,6

Reservfond 140,3 140,3

Balanserat resultat 11 5,3 0,3

Årets resultat 11 717,8 974,8

Summa eget kapital 7 753,3 7 886,0

Skulder
Långfristiga skulder

Efterställda skulder 24 1 000,1 1 000,1

Summa långfristiga skulder 1 000,1 1 000,1

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 22 0,5 0,4

Skatteskulder 22 2,4 0,4

Övriga kortfristiga skulder 22 0,4 0,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,4 1,5

Summa kortfristiga skulder 5,7 2,6

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 759,1 8 888,7
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Redogörelse för förändringar i eget kapital  
– Moderföreningen

Mnkr Andelskapital Reservfond1 Fritt eget kapital
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 6 307,5 140,3 445,6 6 893,4

Årets resultat 974,8 974,8

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –445,3 –445,3

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 40,7 40,7

Insatser från befintliga medlemmar 422,4 422,4

Utgående eget kapital 2017-12-31 6 770,6 140,3 975,1 7 886,0

Ingående eget kapital 2018-01-01 6 770,6 140,3 975,1 7 886,0

Årets resultat 717,8 717,8

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31 6 889,9 140,3 723,1 7 753,3

1) Reservfond avser tidigare lagstadgad avsättning till bundet eget kapital. Kravet avskaffades år 2016 och tidigare gjorda avsättningar står kvar.
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Kassaflödesanalys – Moderföreningen
1 januari – 31 december

Mnkr 2018 2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 720,2 974,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –750,6 –994,0

Betald inkomstskatt –0,4 –7,6

–30,8 –26,7

Förändring av leverantörsskulder 0,1 0,0

Förändring av övriga skulder 1,0 1,1

Förändring av övriga tillgångar –0,5 0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten –30,2 –25,5

Finansieringsverksamheten1

Nyemission i dotterföretag – –1 000,0

Återköp av förlagslån – 1 000,0

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –445,3

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap – 40,7

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 422,4

Förändring av skuldförhållanden inom Koncernen 863,1 26,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12,6 44,0

Årets kassaflöde –17,6 18,5

Likvida medel vid årets början 36,3 17,8

Likvida medel vid årets slut 18,7 36,3

Likvida medel består i sin helhet av kassa och bank.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Ej erhållna koncernbidrag –750,6 –987,5

Uppskrivning av finansiell anläggningstillgång – –6,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –750,6 –994,0

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta – 9,7

Erlagd ränta –12,9 –12,2

1)  Föreningen har valt att under finansieringsverksamheten presentera koncernbidrag, överskottsutdelning, ny insats från medlemmarna samt nyemission i dotterföretag då dessa 
 transaktioner är nära sammankopplade med varandra.
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Noter
Alla belopp anges i miljoner kronor i den mån inte annat 
uttryckligen anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 
den 6 mars 2019. Resultat- och balansräkning blir föremål 
för fastställelse på årsstämman den 11 april 2019.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som tilläm-
pades i årsredovisningen för 2017 med undantag för ändringar 
föranledda av nya IFRS-standarder som har trätt i kraft 1 janu-
ari 2018. Jämförande period har inte räknats om.

Upplysningar om karaktär och omfattning av risker som 
härrör från finansiella instrument lämnas på sidorna 32–36 
i förvaltningsberättelsen samt i not 2.

Koncernen
Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna inter-
nationella redovisningsprinciper – International Financial 
Reporting Standards – IFRS. I koncernredovisningen tillämpas 
också kompletterande regler i Lag om årsredovisning i kredit-
institut samt värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektio-
nens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och RFR 1, 
kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av 
rådet för finansiell rapportering.

Föreningen
Föreningens årsredovisning är upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen (ÅRL) och RFR 2, redovisning för juridiska personer 
utgiven av rådet för finansiell rapportering. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden följs så långt 
detta är möjligt, inom ramen för ÅRL och med de undantag som 
motiveras av skatteregler.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar
Kommun invest har ändrat redovisningsprinciper hänförliga till 
två nya IFRS-standarder som trädde i kraft den 1 januari 2018, 
IFRS 9, Finansiella instrument och IFRS 15, Intäkter från avtal 
med kunder. Inga jämförelsetal har räknats om gällande årsre-
dovisningen 2017. Effekt från införandet av IFRS 9 har justerats 
i eget kapital, se not 32. IFRS 15 har inte skapat några över-
gångseffekter i balansräkningen. Årsredovisningen för 2018 
har även anpassats efter ändringar i IFRS 7, Finansiella instru-
ment: Upplysningar.

Övriga nya eller ändrade lagar, standarder och tolkningar 
som har införts under året har inte haft någon väsentlig påver-
kan på Kommun invests resultat, ställning, upplysningar, kapi-
talkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9, Finansiella instrument, har ersatt IAS 39 Finansiella 
instrument: redovisning och värdering och består av tre delar; 
klassificering och värdering, nedskrivningar samt säkringsredo-
visning. Effekten av övergången till IFRS 9 beskrivs i not 32. 
Jämförelsetal har inte räknats om. Övergångsregler avseende 
nedskrivningarnas påverkan på kapitalbasen har inte tillämpats. 

För Kommun invests värdering av Utlåning samt Utlåning 
till kreditinstitut innebar övergången till IFRS 9 ingen föränd-
ring i värdering. För posterna Belåningsbara statsskuldförbin-

delser och Obligationer och räntebärande värdepapper innebar 
övergången till IFRS 9 att de placeringar som enligt IAS 39 klas-
sificerades som tillgångar som kan säljas har omklassificerats 
till upplupet anskaffningsvärde vid övergången till IFRS 9. 
Omvärderingen har minskat ingående eget kapital med 0,8 mnkr. 
Redovisning och värdering av finansiella skulder har inte änd-
rats vid övergången till IFRS 9. För mer information se avsnitt 
Finansiella instrument samt not 32.

De nya principerna avseende nedskrivningar av finansiella 
tillgångar innebär en modell som baseras på förväntade, istäl-
let för konstaterade, kreditförluster. De förväntade kreditför-
lusterna vid övergången till IFRS 9 uppgick till 7,2 mnkr, vilka 
justerade ingående eget kapital per den 1 januari 2018. För mer 
information och beräkningsmodell för kreditförluster se 
avsnitt Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella 
instrument på finansiella instrument samt not 2.

Kommun invest har valt att nyttja undantagsregeln i IFRS 9 
och kommer tills vidare fortsätta att tillämpa säkringsredovis-
ning enligt IAS 39. Upplysningar om säkringsredovisning har 
anpassats efter de nya upplysningskraven, se not 17.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 är en ny redovisningsstandard för intäkter från kund-
kontrakt och ersätter nuvarande standarder och tolkningar för 
intäktsredovisning i IFRS. IFRS 15 gäller inte för finansiella 
instrument. Standardens påverkan på Kommun invests resultat, 
ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas eller stora 
exponeringar är immateriell och har inte föranlett någon över-
gångseffekt i Kommun invests finansiella rapporter. Ingen juste-
ring har gjorts i ingående balans hänförlig till IFRS 15. 

Kommun invest har en finansförvaltningstjänst, KI Finans, 
som träffas av IFRS 15, vilken redovisas under övriga rörelse-
intäkter. Prestationsåtagandet för tjänsten sträcker sig över ett 
kalenderår och faktureras och betalas av kund under året, vil-
ket innebär att det inte finns någon avtalstillgång eller avtals-
skuld upptagen i balansräkningen. För mer information om 
redovisade intäkter och upplysningar hänförliga till IFRS 15 
se avsnitt Övriga rörelseintäkter samt not 6. 

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar  
som ej trätt i kraft
Av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft efter 
år 2018 har nedanstående regler bedömts kunna påverka 
Kommun invests framtida årsredovisning. Kommun invest 
 förtidstillämpar inga regler utan tillämpar reglerna när de är 
fastställda att tillämpas av EU. Övriga nya och ändrade lagar, 
standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft bedöms  
inte ha någon väsentlig påverkan på Kommun invests resultat, 
ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas eller stora 
exponeringar.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16, Leasingavtal, är en ny leasingstandard som träder i 
kraft den 1 januari 2019 och ersätter IAS 17 Leasingavtal. En 
väsentlig skillnad i den nya leasingstandarden är att leasingav-
tal inte längre klassificeras som finansiella eller operationella 
för leasingtagare. Istället introduceras en redovisningsmodell 
där leasingavtalen tas upp i balansräkningen som nyttjanderätt 
och leasingskuld. Leasingkostnaderna fördelas mellan ränte-
netto och avskrivningar fördelat över leasingperioden. 

Kommun invests leasingaktivitet ingår inte i kärnverksam-
heten, övergången är immateriell och kommer att justera ingå-
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ende balans per 1 januari 2019. Inga jämförelsetal kommer att 
räknas om och övergång kommer att göras med förenklad 
metod samt att nyttjanderätt kommer att värderas till samma 
belopp som leasingskulden och därmed uppstår inga över-
gångseffekter i eget kapital. Kommuninvest kommer vid över-
gången till IFRS 16 att klassificera alla avtal som leasingavtal 
vilka klassificerades som leasing enligt IAS 17. Majoriteten av 
Kommuninvests leasingavtal består av leasing där underlig-
gande tillgång är av lågt värde och dessa kommer att redovisas 
direkt i resultaträkningen.

Standardens påverkan är immateriell i relation till 
Kommun invests resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, 
kapitalbas eller stora exponeringar.

Väsentliga bedömningar och antaganden
Vid upprättande av årsredovisningen görs bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisning och tilläggsupplys-
ningar. De viktigaste bedömningarna vid tillämpning av redo-
visningsprinciper utgör hur finansiella instrument klassificeras 
och värderas enligt vad som redogörs för nedan i avsnitten 
Finansiella instrument. Observera att det är olika avsnitt för 
räkenskapsåren 2017 och 2018 då IAS 39 tillämpades under 
2017 och IFRS 9 tillämpas under 2018. Redovisningsprinci-
perna för 2017 har komprimerats för att framför allt beskriva 
skillnaderna mellan åren 2017 och 2018. För fullständiga redo-
visningsprinciper för 2017 se årsredovisningen för räkenskaps-
året 2017, sidorna 57–61.  För tillgångar och skulder värderade 
till verkligt värde påverkas värdet av bedömningen av om till-
gängliga marknadspriser är baserade på en aktiv marknad. Vid 
fastställandet av verkligt värde för finansiella instrument som 
ej handlas på en aktiv marknad tillämpas värderingstekniker 
och därvid görs antaganden som kan vara förenade med 
osäker het. I not 29 beskrivs hur verkligt värde för finansiella 
instrument beräknas inklusive väsentliga antaganden, osäker-
hetsfaktorer samt känslighetsanalys. Redovisningen har upp-
rättats på basis av upplupet anskaffningsvärde med undantag 
för en betydande del av Kommun invests finansiella tillgångar 
och skulder som redovisas till verkligt värde vid bristande över-
ensstämmelse eller till upplupet anskaffningsvärde med juste-
ring för verkligt värde avseende den risk som är föremål för 
säkringsredovisning. Se vidare avsnittet om Finansiella instru-
ment och not 29. 

Bedömning har gjorts gällande Kommun invests affärsmo-
dell för finansiella tillgångar som är att hålla tillgångarna till 
förfall. Under året har ingen förändring skett gällande affärs-
modellens syfte och bedömningen är att affärsmodellen har 
både efterlevts under året och dess syfte att erhålla kontraktu-
ella kassaflöden kvarstår. I bedömningen har inkluderats att 
Bolagets Finanspolicy är oförändrad samt utvärdering av årets 
försäljningar. För mer information om nettoresultat av finan-
siella tillgångar se not 5.

Kommun invest beräknar förväntade kreditförluster i enlig-
het med IFRS 9 på finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Vid beräkning av förväntade kreditförlus-
ter används bland annat framåtblickande scenarion och anta-
ganden. Metod för att fastställa förväntade kreditförluster är 
därmed förenad med osäkerhet. I not 2 redogörs för metodva-
len och dess antaganden.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga 
bolag i vilka moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av 
röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande.  
Dotterbolag konsolideras från och med den dag då kontrollen 
överförs till koncernen och upphör att konsolideras den dag då 

kontrollen skiljs från koncernen. När kontrollen över ett  
dotterbolag upphört inkluderas dotterbolagets resultat endast 
för den del av redovisningsåret under vilken koncernen hade 
kontroll över dotterbolaget. 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 
Transaktioner mellan koncernföretag, balansposter och oreali-
serade vinster på transaktioner mellan företag elimineras.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Kommun invests funktionella valuta är svenska kronor och de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste 
miljon tal.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktions-
dagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räk-
nas om till den funktionella valutan enligt den valutakurs som 
föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår 
vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärde-
metoden.

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultat-
räkningen består av:
•  Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till 

upplupet anskaffningsvärde.
•  Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas 

till verkligt värde via resultaträkningen.
•  Räntor på derivat som är säkringsinstrument och för vilka 

säkringsredovisning tillämpas.
•  Räntor på finansiella tillgångar klassificerade som finansiella 

tillgångar som kan säljas.

Ränteintäkter och räntekostnader på utlåning, räntebärande 
värdepapper, skulder till kreditinstitut samt derivat beräknas 
och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. I ränte-
intäkter och räntekostnader inkluderas i förekommande fall 
periodiserade belopp avseende transaktionskostnader.

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden består av ränte-
intäkter på utlåning och placeringar samt ränteintäkter och 
räntekostnader från derivat som säkrar utlåning och place-
ringar. 

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden består av 
ränte kostnader på upplåning samt ränteintäkter och räntekost-
nader från derivat som säkrar upplåningen.

Eftersom det i derivatkontrakt är möjligt att erhålla ränta i 
betalbenet innebär rådande ränteläge att Kommun invest i 
många fall totalt sett erhållit ränta för en upplåning och dess 
derivatsäkring. Detta har medfört att totala räntekostnader 
uppgår till ett positivt belopp.

Kommun invest beviljar utlåning med negativ ränta, denna 
negativa ränteintäkt redovisas som räntekostnad.

I övriga ränteintäkter och övriga räntekostnader ingår bland 
annat ränta på ställd och erhållen säkerhet samt kostnader för 
rating och upplåningsprogram. 

Efter ändring i IAS 1, paragraf 82a, ska ränteintäkter enligt 
effektivräntemetoden specificeras separat i resultaträkningen. 
Detta har föranlett ändring av resultaträkningen med ny upp-
delning inom räntenettot. Kommun invest har valt att även spe-
cificera räntekostnader enligt effektivräntemetoden på separat 

Not 1 forts. 
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rad för en mer enhetlig och konsekvent presentation. Uppdel-
ningen har även gjorts i not. För mer information om ränte-
intäkter och räntekostnader se not 3.

Provisionskostnader
Provisionskostnader består av kostnader för mottagna tjänster 
såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och 
värde pappersprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realise-
rade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med 
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finan-
siella transaktioner består av:
•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar 

och skulder som värderas till verkligt värde via resultat-
räkningen, fördelat på handel, obligatoriskt eller genom  
til lämpning av verkligt värde option.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där 
 säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på tillgångar med 
värdeförändring i övrigt totalresultat.

•  Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar 
och skulder.

•  Valutakursförändringar.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan utlåning, utlåning till kreditinstitut, 
räntebärande värdepapper, derivat samt övriga finansiella till-
gångar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder till 
kreditinstitut, emitterade värdepapper, derivat, efterställda 
skulder samt övriga finansiella skulder. För mer information, 
se not 29.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-
räkningen när Kommun invest blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de 
avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella 
tillgången upphör eller vid en överföring av den finansiella till-
gången och Kommun invest i samband med detta överför i allt 
väsentligt samtliga av de risker och fördelar som är förknip-
pade med ägande av den finansiella tillgången. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det 
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt när det före-
ligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och 
avyttring av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, 
som utgör den dag då Kommun invest förbinder sig att förvärva 
eller avyttra instrumentet.

Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets 
verkliga värde med beaktande av transaktionskostnader, för-
utom de tillgångar och skulder som återfinns i kategorin finan-
siella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, vilka värderas till verkligt värde utan beak-
tande av transaktionskostnader.

Klassificering och värdering av finansiella instrument (IFRS 9)
Sedan den 1 januari 2018 tillämpar Kommun invest IFRS 9 och 
finansiella tillgångar klassificeras utifrån Kommun invests 
affärsmodell. Affärsmodellen identifieras på portföljnivå och 
återspeglar hur portföljens finansiella tillgångar hanteras till-
sammans i syfte att uppnå ett specifikt affärsmål.

Möjliga affärsmodeller för finansiella tillgångar är:
• Hålla till förfall. 
• Hålla till förfall och sälja.
• Innehav för handel eller utvärdering på verkligt värde basis.

Kommun invests finansiella tillgångar delas in i tre portföljer; 
utlåningsportfölj, likviditetsportfölj och övrigt. Samtliga port-
följer bedöms ha samma affärsmål, att erhålla kontraktuella 
kassaflöden, och affärsmodellen är att hålla till förfall. För att 
säkerställa att kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på kapitalbelopp genomförs SPPI-test löpande på 
Kommun invests nya tillgångar. Ett SPPI-test genomfördes även 
på befintlig reskontra vid övergången till IFRS 9. Kommun-
invest har per den 31 december 2018 ingen tillgång som har fal-
lerat SPPI-testet. Klassificeringen av affärsmodell och utfall av 
SPPI-testet påverkar Kommun invests värdering av finansiella 
tillgångar. 

Finansiella instrument kan värderas enligt kategorierna:
• Upplupet anskaffningsvärde.
• Verkligt värde via övrigt totalresultat.
•  Verkligt värde via resultaträkningen uppdelat på handel, 

 obligatorisk eller verkligt värde option.

Upplupet anskaffningsvärde
När affärsmodellen för finansiella tillgångar är att hålla till 
förfall och kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på kapitalbelopp, det vill säga klarar SPPI-testet, ska de 
finansiella tillgångarna värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Det innebär att upplupet anskaffningsvärde är basen för 
Kommun invests värdering av finansiella tillgångar eftersom 
affärsmodellen för Kommun invests samtliga instrument är att 
hålla till förfall och samtliga tillgångar bedöms ha kassaflöden 
enbart bestående av kapitalbelopp och ränta på kapitalbelopp. 

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. I finansiella 
skulder ingår posterna skulder till kreditinstitut, emitterade 
värdepapper samt övriga finansiella skulder såsom erhållen 
marginalsäkerhet och leverantörsskulder.

Verkligt värde via övriga totalresultat
Kommun invest har ingen affärsmodell med syfte att både hålla 
till förfall och sälja och därmed heller inga finansiella instrument 
i värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat. 

Verkligt värde via resultaträkningen
Värderingskategorin verkligt värde via resultaträkningen delas 
upp på handel, obligatorisk och verkligt värde option. 

Kommun invests derivat som innehas för ekonomisk säk-
ring, men som ej ingår i säkringsredovisning, redovisas under 
värderingskategorin handel för skuldderivat och obligatorisk 
för tillgångsderivat.

Om Kommun invest har en finansiell tillgång som fallerar 
SPPI-testet värderas det instrumentet inom kategorin obligato-
risk verkligt värde via resultaträkningen. 

Kommun invest tillämpar verkligt värde optionen när bris-
tande överensstämmelse har identifierats. Bristande överens-
stämmelse uppstår när ett instrument säkrats med ett eller flera 

Not 1 forts. 
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derivatkontrakt för att minimera marknadsrisker utan att säk-
ringsredovisning tillämpas. Eftersom derivat värderas till verk-
ligt värde via resultaträkningen men inte den säkrade posten 
uppstår en bristande överensstämmelse. När så är fallet värde-
ras även den ekonomiskt säkrade posten till verkligt värde via 
resultaträkningen genom verkligt värde optionen. Det skulle 
leda till bristande överensstämmelse i redovisningen om deriva-
tet värderades till verkligt värde via resultaträkningen men inte 
dess säkrade post. 

Finansiella skulder i kategorin verkligt värde via resultat-
räkningen avser främst upplåning i fast ränta samt strukture-
rad upplåning, det vill säga upplåning som är uppsägningsbar 
och/eller har kupongbetalning som är rörlig men inte kopplad 
till interbankränta. Anledningen till att upplåning i fast ränta 
identifierats till denna kategori är att dessa upplåningar säkras 
ekonomiskt med ett derivat utan att säkringsredovisning till-
lämpas. Det skulle leda till bristande överensstämmelse om 
derivat värderades till verkligt värde via resultaträkningen, 
men inte dess upplåning.

Anledningen till att strukturerad upplåning identifierats till 
denna kategori är att upplåningen innehåller väsentliga inbäd-
dade derivat och att det medför att det i en betydande utsträck-
ning minskar inkonsekvenser i värdering av fristående derivat 
och upplåning.

Klassificering och värdering av finansiella instrument (IAS 39)
Jämförelsetalen avseende finansiella instrument från räken-
skapsår 2017 har redovisats enligt IAS 39 och är inte omräk-
nade. 

Enligt IAS 39 klassificeras ett finansiellt instrument vid för-
sta redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet för-
värvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i stan-
darden. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet 
värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs 
nedan.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via  
resultaträkningen
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till 
verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultat-
räkningen.

Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella 
tillgångar och skulder som utgör innehav för handelsändamål, 
dels andra finansiella tillgångar och skulder som Kommun-
invest vid första redovisningstillfället identifierat till denna 
kategori.

I den första undergruppen ingår derivat som innehas för 
ekonomisk säkring men som ej ingår i säkringsredovisning.

I den andra undergruppen ingår tillgångar såsom utlåning 
och placeringar. Anledningen till att Kommun invest har identi-
fierat tillgångar till denna kategori är att åtgärda en bristande 
överensstämmelse avseende värdering och redovisning som 
annars skulle uppstå. Kriterierna för bristande överensstäm-
melse är samma som för IFRS 9.

I den andra undergruppen ingår även skulder till kreditinsti-
tut samt emitterade värdepapper, principerna är i enlighet med 
principerna för finansiella skulder i IFRS 9. 

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är tillgångar som har fast-
ställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade 
på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde och redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar. Här 
ingår utlåning till kreditinstitut samt viss utlåning.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I denna kategori ingår Kommun invests placeringar i räntebä-
rande värdepapper vilka ej ingår i handelslagret eller inte har 
ett tillhörande räntesäkringsderivat.

Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt 
värde med värdeförändringar redovisade över övrigt totalresul-
tat. Värdeförändringar som beror på nedskrivningar eller på 
valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen. Vidare 
redovisas räntan i resultaträkningen.

Den löpande värderingen till verkligt värde som redovisas 
över övrigt totalresultat görs tills dess att instrumentet förfaller 
eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumule-
rad vinst/förlust, som tidigare redovisats över övrigt totalresul-
tat, i resultaträkningen.

Övriga finansiella skulder
Här ingår skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper, 
efterställda skulder samt övriga finansiella skulder såsom till 
exempel leverantörsskulder. Skulderna värderas till upplupet 
anskaffningsvärde.

Säkringsredovisning
Kommun invest har valt att tills vidare fortsätta tillämpa IAS 39 
gällande säkringsredovisning och principerna är därmed oför-
ändrade mellan 2017 och 2018. Ändringar har dock skett 
i  tilläggsupplysningar för att uppfylla nya upplysningskrav, 
se not 17. 

För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar 
Kommun invest, där möjligheten finns, säkringsredovisning av 
verkligt värde för de tillgångar och skulder som har säkrats 
med ett eller flera finansiella instrument. Den säkrade risken är 
risken för förändring i verkligt värde till följd av förändringar 
i swapräntan. Den säkrade posten värderas därför om utifrån 
förändringar i verkligt värde med avseende på den risk som 
säkrats. Som säkringsinstrument använder Kommun invest 
ränte- och valutaränteswappar. Detta innebär att tillgången/
skulden värderas till verkligt värde via resultaträkningen med 
avseende på de komponenter som instrumentet säkrar.

All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen. 
Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet 
avbryts säkringsrelationen och tillgången/skulden redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeför-
ändringen på tillgången/skulden periodiseras över återstående 
löptid. Kommun invests säkringsrelationer har bedömts vara 
effektiva.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella  instrument 
(IFRS 9)
Kommun invest har sedan införandet av IFRS 9 den 1 januari 
2018 börjat beräkna förväntade kreditförluster på finansiella 
tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Förlust-
reserveringar görs även på åtaganden utanför balansräkningen, 
vilka för Kommun invest består av beviljade ej utbetalda lån, 
likviditetsgarantier samt byggkreditiv. Kommun invest har inga 
konstaterade kreditförluster.

Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och 
den kommunala beskattningsrätten gör att kommuner och 
regioner inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upp-
höra att existera på annat sätt. Det är också förbjudet att pant-
sätta kommunal egendom vilket innebär att kommunerna och 
regionerna med hela sin skattekraft och samtliga tillgångar 
svarar för ingångna förbindelser.

Förändringar i förväntade kreditförluster redovisas i resul-
taträkningen på raden Kreditförluster, netto. I balansräk-
ningen redovisas förväntade kreditförluster som en nedskriv-
ning av tillgångens redovisade värde på tillgångar som enligt 

Not 1 forts. 
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Not 1 forts. 

IFRS 9 är föremål för nedskrivningar. Förlustreserveringar på 
åtaganden utanför balansräkningen redovisas som avsättning i 
balansräkningen. 

För information om kreditförluster och beräkningsmodell 
se not 2 och för resultateffekt av kreditförluster se not 9. Efter-
som Kommun invest inte har några kreditförluster upptagna 
under IAS 39 finns inga upplysningar om jämförelsetal vid över-
gången till IFRS 9.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument 
(IAS39)
Vid varje rapporttillfälle utvärderar Kommun invest om det 
finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång 
eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning till följd av 
att en eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter det 
att tillgången redovisats för första gången och att dessa förlust-
händelser har en inverkan på de uppskattade framtida kassa-
flödena från tillgången eller gruppen av tillgångar. Objektiva 
belägg utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat 
och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna 
anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minsk-
ning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell pla-
cering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas.

Om objektiva belägg finns som visar på behov av nedskriv-
ning för en finansiell tillgång som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde, beräknas eventuellt nedskrivningsbelopp 
som skillnaden mellan nuvärdet av tillgångens uppskattade 
framtida kassaflöden diskonterade till den ursprungliga effek-
tivräntan och tillgångens redovisade värde. Kommun invest har 
bedömt att det inte föreligger något nedskrivningsbehov per 
den 31 december 2017.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den 
immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod från och 
med den månad tillgången anskaffas och därmed nyttjas. Nytt-
jandeperioderna omprövas minst årligen. Den beräknade nytt-
jandeperioden är 5 år.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma Kommun invest till förfogande och anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet 
för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräk-
ningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden 
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst/förlust redovi-
sas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod från och med den månad tillgången anskaffas och 
därmed nyttjas. Kommun invests beräknade nyttjandeperioder 
för inventarier är 3 alternativt 5 år. För konstföremål som ingår 
i balansräkningen görs ingen avskrivning.

Pensionering genom försäkring
Kommun invests pensionsplaner för kollektivavtalade tjänste-
pensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Alecta.

Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för ersätt-
ningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har 
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga till-
gångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför 
sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och 
tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som 
annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämd plan.

Pensionsplanen för Kommun invests anställda har bedömts 
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Kommun invests pensionsinbetalningar redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt Kommun invest under en period. 
Premier betalas till Alecta baserat på aktuell lön.

Beträffande pensionsvillkor för ledande befattningshavare 
har Kommun invest beslutat följa de principer som redovisas i 
regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare för statligt 
ägda bolag (april 2009). Kommun invest betalar en premie-
bestämd pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av VD:s 
och ledande befattningshavares pensionsgrundande lön dock 
längst till och med 65 års ålder. I samband med att Kommun-
invest valt att trygga VD:s utfästelse via pensionsförsäkring, mot 
tidigare via en pantsatt kapitalförsäkring, har den pantsatta 
kapitalförsäkringen upplösts och istället tryggats via pensions-
försäkring med motsvarande belopp som utfallit från kapital-
försäkringen. Kapitalförsäkringen löstes upp under 2017.

Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 7.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkost-
nader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbets-
givar avgifter och andra sociala avgifter samt inhyrd personal, 
utbildningskostnader och övriga personalkostnader. Övriga 
kostnader som ingår i de administrativa kostnaderna är resolu-
tionsavgift, konsult-, lokal-, IT-, rese-, rating-, marknadsdata-
kostnader samt övriga kostnader. För mer information se not 7.

 
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består främst av finansförvaltnings-
tjänsten KI Finans som Kommun invest tillhandahåller till med-
lemmarna i Kommun invest ekonomisk förening. De medlem-
mar som har valt att använda denna tjänst betalar en årsavgift 
till Kommun invest, vilken redovisas under övriga rörelse-
intäkter.

Intäkterna från KI Finans redovisas sedan 1 januari 2018 
under IFRS 15. IFRS 15 är en ny standard för intäktsredovisning 
som bygger på en femstegsmodell där företaget ska:
•  Identifiera avtalet med kunden: Det här steget uppfylls enbart 

av intäkter kopplade till KI Finans då kriterierna för att det 
ska finnas en kund inte uppfylls för resterande intäkts poster 
inom detta avsnitt.

•  Identifiera prestationsåtagande: Avtalet ger kund rätt till 
åtkomst av tjänst som anses distinkt och kontroll anses över-
förd per 1 januari då avtalen löper kalenderårsvis. Presta-
tionsåtagandet uppfylls över tid under avtalets löptid.

•  Fastställa transaktionspriset: Villkor för transaktionspris 
specificeras i avtal och är alltid fast. Det sker ingen justering 
för betydande finansieringskomponent på transaktionspriset 
då avtal löper på ett år och betalning sker inom det året.

•  Allokera transaktionspriset till prestationsåtagande: Trans-
aktionspriset för tjänsten kan allokeras till kunds rätt att, 
i enlighet med avtal, nyttja finansförvaltningstjänsten vilket 
också är Kommun invests prestationsåtagande.
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•  Redovisning av intäkt: Kommun invest redovisar en intäkt för 
KI Finans under avtalsperioden när kund har rätt till åtkomst 
av tjänsten, vilket innebär att intäkt för finansförvaltnings-
tjänsten periodiseras över kalenderåret. 

Kommun invest har inga specifika utgifter kopplade till avtal 
som betalas av kund. Löpande utgifter relaterade till KI Finans 
kostnadsförs. 

Övergången till IFRS 15 har inte inneburit en förändring av 
Kommun invests redovisning av intäkter i de finansiella rappor-
terna mot föregående period. För mer information se not 6.

Övriga rörelsekostnader
Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för 
marknads föring och försäkring.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. 
 Leasingavgifterna periodiseras och redovisas linjärt över 
leasing avtalets längd.

Skatter
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen för-
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot övrigt 
totalresultat eller eget kapital varvid även tillhörande skatte-
effekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år. 
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Eget kapital
Kommun invest har klassificerat andelskapitalet i Kommun-
invest ekonomisk förening som eget kapital i koncernen då 
andelskapitalet har de egenskaper och uppfyller de villkor som 
anges i IAS 32:16 A och B, se även not 25.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod. Kassa-
flöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från den 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finan-
sieringsverksamheten. I den löpande verksamheten ingår 
främst förändring i utlåning- och likviditetsportföljen. Investe-
ringsverksamheten innefattar investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar. Finansieringsverksamheten visar emis-
sion samt förfall/återköp av emitterade värdepapper. Kommun-
invest tillämpar undantagsregeln i IAS7:23 och nettoredovisar 
emissioner kortare än 3 månader. I finansieringsverksamheten 
ingår även nyemission samt förändring av koncernskuld.

Segmentrapportering
Kommun invest upprättar inte segmentrapportering då enbart 
ett segment, utlåning till medlemmarna, finns. All verksamhet 
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige. 
Kommun invest har ingen kund som står för mer än, eller lika 
med, 10 procent av intäkterna.

Föreningens redovisningsprinciper
Föreningens redovisningsprinciper följer dem som tillämpas i 
Koncernen förutom att resultat- och balansräkningar följer års-
redovisningslagens uppställningsformer. IFRS 9 tillämpas ej 
utan finansiella instrument redovisas baserat på anskaffnings-
värde samt att aktier i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
värde. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen 
som intäkter från andelar i koncernföretag.

Not 2 Risk- och kapitalhantering

Koncernen
Kommun invests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till 
stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta inne-
bär att med utgångspunkt i kundernas behov låna upp pengar 
på den finansiella marknaden. All finansiell verksamhet i Kon-
cernen bedrivs i Bolaget. Verksamhets modellen innebär att 
Bolaget är utsatt för risker. Bolagets mål, prin ciper och meto-
der för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta ris-
ken presenteras nedan (se även s. 32–36 för en övergripande 
beskrivning av Kommuninvests riskprofil och riskorganisation 
samt den separata Risk- och kapitalhanteringsrapport som 
finns på www.kommuninvest.se). Inom varje riskområde fram-
går även aktuell exponering samt beräknat kapitalbehov.

Under 2018 har inga väsentliga förändringar skett avseende 
Bolagets mål, principer eller metoder för att hantera risk. Bola-
gets exponeringar mot olika risktyper har heller inte väsent-
ligen förändrats.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust till följd av en motparts 
oförmåga att infria sina förpliktelser i rätt tid. Kreditrisk uppstår 
på olika sätt i Kommun invests verksamhet och delas upp i tre 
områden; kreditgivningsrisk som uppstår i utlåningsverksam-
heten, emittentrisk som uppstår i Bolagets likviditetsreserv och 
motpartsrisk som uppstår när Bolaget använder sig av derivat.

Kreditrisk hanteras utifrån Kommun invests Riskstrategi, 
Kredit policy och Finanspolicy. Styrelsen fastställer minst årli-
gen  limiter för samtliga placerings- och derivatmotparter där 
 limiten avser Bolagets totala exponering mot motparten. 
Löptids limiter bestäms av VD utifrån motpartens kreditvärdig-
het. När Bolaget bedömer vilka placerings- och derivatmotpar-
ter som ska godkännas, samt de krav som ska ställas på dessa, 
tas hänsyn till motpartens kreditvärdighet inklusive ägarför-
hållanden, verksam hetens inriktning och omfattning samt 
finansiell stabilitet. 

Not 1 forts. 
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Koncernens kreditriskexponeringar framgår av tabellen nedan. För 2017 återges enbart redovisat värde då Bolaget inte hade några 
reserveringar av förväntade kreditförluster under IAS 39. Samtliga reserveringar för 2018 avser stadie 1. 

Kreditriskexponering 2018 2017

Redovisat 
bruttovärde

Förväntade 
kredit–

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
exponerings–

värde Kapitalkrav
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
exponerings–

värde Kapitalkrav

Kreditgivning
Utlåning till kommuner och kommunala 
bolag2 355 738,5 –28,5 355 710,0 – – 310 147,3 – –

- Riskklass 1 230 784,0 –17,4 230 766,6 – – 200 626,6 – –

- Riskklass 2 113 889,9 –10,1 113 879,8 – – 99 526,2 – –

- Riskklass 3 4 853,6 –0,4 4 853,2 – – 4 274,9 – –

- Riskklass 4 6 211,0 –0,6 6 210,4 – – 5 719,6 – –

Placeringar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 39 232,4 –2,1 39 230,3 – – 24 635,8 – –

- AAA 37 071,9 –2,1 37 069,8 – – 21 221,4 – –

- AA 1 254,0 – 1 254,0 – – 2 575,9 – –

- A 906,5 – 906,5 – – 838,5 – –

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 7 457,8 – 7 457,8 – – 12 500,0 – –

- AAA 5 064,5 – 5 064,5 – – 11 785,3 – –

- AA 2 393,3 – 2 393,3 – – 714,7 – –

Utlåning till kreditinstitut 1 871,4 –0,7 1 870,7 374,1 29,9 698,5 139,7 11,2

- AA 1 871,4 –0,7 1 870,7 374,1 29,9 698,5 139,7 11,2

Derivat
Derivat 11 333,2 – 11 333,2 – – 8 044,6 – –

- AA 4 269,5 – 4 269,5 – – 3 538,0 – –

- A 6 311,1 – 6 311,1 – – 3 932,3 – –

- BBB 752,6 – 752,6 – – 574,3 – –

Övriga tillgångar
Övriga tillgångar 1 609,0 – 1 609,0 360,4 28,8 945,2 221,5 17,7

Åtaganden utanför balansräkningen
Utställda lånelöften2 1 213,6 –0,1 1 213,5 – – 1 834,3 – –

Beviljad, ej utbetald utlåning2 2 144,4 –0,0 2 144,4 – – 2 476,2 – –

Totalt (inkl. poster utanför 
balansräkningen) 420 600,3 –31,4 420 568,9 734,5 58,7 361 281,9 361,2 28,9

1)  Det redovisade värdet motsvarar maximal kreditriskexponering utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning. 
För information om erhållna säkerheter, se avsnitt Motpartsrisk på sidan 67.

2) Mot säkerhet av kommunal borgen. För definition av Riskklass 1–4, se avsnitt Kreditgivningsrisk på sidan 66.

Förväntade kreditförluster 
Bolaget har en Kreditriskkommitté som kvartalsvis samman-
träder för att bedöma förändringar i Bolagets fasallokering och 
förväntade kreditförluster. Dessa förändringar rör kvantitativa 
modeller som bygger på indata och antaganden. Processen 
omhändertas i sin helhet av avdelningen för Risk och Kontroll 
samt ekonomiavdelningen. 

Förändringar av kreditrisken följs dagligen och förväntade 
kreditförluster (ECL) uppdateras på daglig basis. De tre fakto-
rerna sannolikhet för fallissemang (PD), förlust vid fallisse-
mang (LGD), exponering vid fallissemang (EAD) samt fasalloke-
ringen följs löpande och kvartalsvis görs en samlad bedömning 
av periodens utveckling samt eventuellt behov av justering av 
modellen. 

Kreditriskexponering
Kommun invests likviditetsreserv består av placeringar i dessa 
motpartstyper:
•  Stater och statligt relaterade motparter såsom delstater, 

 kommuner och kreditinstitut liknande Kommun invest.
Kommun invests utlåningsportfölj består av utlåning till följande 
grupper:

•  Kommuner och regioner (medlemmar i Föreningen).
•  Bolag, kommunalförbund och andra entiteter där medlem-

marna har ett majoritetsinflytande (kommunal borgen).
Poster utanför balansräkningen:
•  Nyutlåning som avtalats men ännu ej betalats ut, byggkreditiv 

och likviditetsgaranti.

Beräkning av förväntade kreditförluster 
Vid beräkning av förväntade kreditförluster (ECL) multipliceras 
sannolikhet för fallissemang (PD) med förlust vid fallissemang 
(LGD) och exponering vid fallissemang (EAD).
ECL = PD * LGD * EAD

Förväntad löptid
För Bolagets utlåning tillämpas indikatorer för att löpande 
följa utvecklingen av kreditrisken. Samtliga kreditexpone-
ringar är i fas 1 vilket innebär reserveringar utifrån 12 måna-
ders förväntade kreditförluster. Skulle en utlåningsmotpart på 
grund av förhöjd kreditrisk klassificeras i fas 2 kommer expo-
neringen att utgå från samtliga kassaflöden under den återstå-
ende löptiden. 

Not 2 forts. 
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För likviditetsreserven nyttjar Kommun invest regelverkets 
undantag för låg kreditrisk med stöd i likviditetsreservens kredit-
riskprofil och goda kreditkvalitet. Låg kreditrisk definierar 
Kommun invest som ett kreditbetyg från Moody’s om lägst Baa3 
och S&P Global Ratings om lägst BBB-. Kommun invest har för 
närvarande endast placeringar i motparter med god kreditkvali-
tet som är stater eller har statlig relation.

Kvalitativa bedömningar görs av negativa förändringar i 
kreditbetyg för att fastställa om det skett en signifikant ökning 
i kreditrisk. Under förutsättning att ingen signifikant ökning 
bedöms ha inträffat och kreditbetyget klarar Bolagets krav för 
låg kreditrisk, består tillgången i fas 1 vilket innebär 12 måna-
ders förväntade kreditförluster. 

Definition av fallissemang
All utlåning som inte sker direkt till medlemmar kräver en 
 proprieborgen för hela kreditbeloppet från en eller flera 
 medlemmar.

Kommun invests definition av ett fallissemang är i linje med 
de riktlinjer som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) tagit 
fram och innebär att en motpart fallerat när något eller båda av 
följande situationer inträffat:
•  Kommun invest anser det osannolikt att motparten till fullo 

kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser.
•  Någon av motpartens förpliktelser gentemot Kommun invest 

är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar.

Innan exponeringen ska anses som fallerad ska Kommun invest 
genomföra en expertbedömning. Denna ska bedöma:
•  Om en så kallad teknisk förfallosituation har uppstått, vilket 

grundas på Europeiska Bankmyndighetens riktlinjer.
•  Om exponeringen är direkt mot en medlem (kommun eller 

region). Den fördjupade analysen motiveras framförallt av 
kommunernas grundlagsskyddade roll i samhället, som bland 
annat omfattar beskattningsrätt, vilket leder till att en kom-
mun i praktiken inte kan försättas i konkurs.

Fastställande av försämrad kreditkvalitet
Kommun invest använder en uppsättning indikatorer för att 
löpande följa utvecklingen av kreditrisken i utlåningsport-
följen. Indikatorernas funktion är att påvisa om det sker en  
förändring i sannolikhet för fallissemang som ska leda till för-
flyttning mellan kreditriskfaserna utifrån gränsvärden. Vid 
ingången av kontraktet klassificeras en tillgång i fas 1 vilket 
innebär att ett 12 månaders sannolikhet för fallissemang  
tillämpas. Vid signifikant ökning i kreditrisk förflyttas den  
till fas 2 som innebär att sannolikhet för fallissemang på den 
återstående löptiden tillämpas. Vid fallissemang flyttas expo-
neringen till fas 3.

Kommun invest använder dels kvantitativa och dels kvalita-
tiva indikatorer för den löpande uppföljningen av utlåningsport-
följen. De kvantitativa indikatorerna består av rating från rating-
institut och information från kreditupplysningsleverantör 
(riskscore, riskprognos och betalningsföreläggande) samt 

Kommun invests interna riskvärdesmodell för bedömning av 
utlåningsmotparter. För de kvantitativa indikatorerna finns fast-
ställda gränsvärden, där en överträdelse innebär att uppföljning 
sker. De kvalitativa indikatorerna består av omstrukturering av 
lånevillkor. Det finns också ett gränsvärde om 30 dagar som 
innebär att en tillgång kommer att flyttas till fas 2 om en betal-
ning är försenad med mer än 30 dagar. Innan en enskild motpart 
flyttas till fas 2 ska en särskild bedömning göras för att belysa 
bakomliggande orsaker och motpartens övergripande återbetal-
ningsförmåga. Fastställande av de finansiella tillgångarnas kre-
ditkvalitet och eventuella försämringar sker i Kredit risk-
kommittén.

Kommun invest har inte lidit någon faktisk kreditförlust, inte 
modifierat betalningsflöden och inte omförhandlat ett befintligt 
avtal under Bolagets 30-åriga historia. 

I proprieborgen regleras medlemmarnas ansvar för Bolaget. 
Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget inte några specifika 
principer för bortskrivningar. 

Sannolikhet för fallissemang (PD)
Kommun invest har ingen egen empirisk data att utgå ifrån 
eftersom Bolaget hittills inte lidit någon faktisk kreditförlust. 
För beräkning av sannolikhet för fallissemang tillämpar Bola-
get istället S&P Global Ratings verktyg IFRS9 Credit Impair-
ment Solution eftersom den är lämplig för finansiella institut 
med tillgångar som har låg kreditrisk. 

För sannolikhet för fallissemang använder Kommun invest 
sannolikheter baserade på historisk utveckling som prognosti-
seras framåt i tiden genom applicering av tre sannolikhetsvägda 
makroekonomiska scenarier. Dessa tre scenarion, kallas 
huvudscenario, positivt scenario samt negativt scenario. I 
huvudscenariot används prognoser för de makroekonomiska 
faktorerna. Det negativa scenariot är empiriskt hämtat från 
Finanskrisen 2008–2012. Det positiva scenariot hämtas från 
period 1997–2001 som var en period med stark ekonomisk 
utveckling. Den historiska utvecklingen samt modellen för 
framåtblickande prognostisering av sannolikheter för fallisse-
mang inhämtas från ratinginstitut.

Vid beräkning av förväntade kreditförluster i likviditets-
reserven tilldelas sannolikhet för fallissemang utifrån emitten-
tens rating. Vid beräkning av förväntade kreditförluster i utlå-
ningsportföljen tilldelas sannolikhet för fallissemang utifrån en 
interpolering mellan svenska statens rating som den lägsta san-
nolikheten och ett teoretiskt ratingtak som den högsta. För 
interpoleringen av utlåningsmotpartens rating används 
Kommun invests interna riskvärdesmodell.

För utlåningsportföljen fastställer Kommun invest sannolik-
het för fallissemang på motpartsnivå och inte på transaktions-
nivå. Detta motiveras av att villkoren för all utlåning är iden-
tisk och det finns ingen hierarkisk ordning av krediter som 
getts till en motpart. Med andra ord kommer en försämrad 
kreditkvalitet att påverka motpartens samtliga transaktioner.

Not 2 forts. 
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Kvantitativ indata
Kvantitativa indata till beräkning av förväntade kreditförluster återfinns i tabellen nedan.

Makroekonomisk faktor Scenario 2019, % 2020, % 2021, % 2022, % 2023, %

Prognos indata
BNP utveckling Sverige Huvudscenario  1,3  1,7 – – –

Positivt scenario  3,1  4,1  4,3  4,9 1,7

Negativt scenario  –0,8  –5,1  5,7  2,7 0,1

Förändring i arbetslöshet Sverige Huvudscenario  1,6  1,6 – – –

Positivt scenario  –15,7  –14,2  –16,0  –11,9 2,1

Negativt scenario  33,7  3,1  –9,3  2,3 0,8

Förändring i globalt energiindex Huvudscenario 1,4  –6,7  0,2 – –

Positivt scenario  –1,9  –24,4  29,4  60,7 –7,3

Negativt scenario  28,6  –34,2  20,9  16,0 –0,2

Förändring i globalt icke-energiindex Huvudscenario  1,1  1,2  1,2 – –

Positivt scenario  2,6  –10,2  –7,7  2,2 –1,9

Negativt scenario  9,4  –16,1  15,9  7,9 –7,9

Historisk indata
Historisk förändring i kreditbetyg (–1år) Huvudscenario – – – – –

Positivt scenario – – – – –

Negativt scenario 100,0 – – – –

Historisk förändring i OMX index (–1år) Huvudscenario  –10,0 – – – –

Positivt scenario  39,4 – – – –

Negativt scenario  –6,0 – – – –

Historisk förändring i S&P 500 index (–1år) Huvudscenario  –5,0 – – – –

Positivt scenario  20,3 – – – –

Negativt scenario  3,5 – – – –

Känslighetsanalys
Känslighetsanalys av kritiska makroekonomiska faktorer åter-
finns i tabellen nedan. Utfall avser omedelbar förändring i 
dagens ECL om BNP-prognosen och förändring i arbetslöshet 
för kommande år ändras med +1 %.

Makroekonomisk faktor Prognos 2019, % Utfall, mnkr

BNP utveckling Sverige +1 % –11,7

Förändring i arbetslöshet Sverige +1 % 5,3

Eftersom samtliga exponeringar befinner sig i fas 1 påverkar 
endast ett års PD Bolagets förväntade kreditförluster och käns-
lighetsanalys utförs på ett års horisont i huvudscenariot.

Förlust vid fallissemang (LGD)
För förlust vid fallissemang används schablonvärden som app-
liceras utifrån motpartstyp.

För stater och statligt relaterade motparter inklusive utlå-
ningen används historiska data från Moody’s. Det kan noteras 
att Kommun invests samtliga motparter har högre kreditbetyg 
och ett mer stabilt ekonomiskt läge än de som Moody’s grundat 
sin beräkning av förlust vid fallissemang på. Därmed är 
bedömningen att förlust vid fallissemang för dessa motparter 
inte överstiger den som empiriskt är framtagen av Moody’s. För 
övriga motparter tillämpas förlust vid fallissemang enligt regel-
verket CRR. 

Exponering vid fallissemang (EAD)
För exponering vid fallissemang används tillgångarnas nomi-
nella belopp och utestående avtalsmässiga kassaflöden dis-
konterade med effektiv ränta. Vilka kassaflöden som inkluderas 
i beräkningen beror på utfallet av fasallokering. Eftersom 
undantaget för låg kreditrisk tillämpas för likviditetsreserven 
inkluderas enbart kassaflöden på ett års horisont för dessa till-
gångar. Bolaget har inga säkerheter för sin kreditriskexponering.

Den effektiva räntan består av swapränta, spread för Bola-
gets utestående emissioner respektive utlåning och spread mel-
lan Bolagets upplåningskostnad och de olika emittenttyperna 
som finns i likviditetsreserven. Swapränta och spread för Bola-
gets emissioner inhämtas från sekundärmarknaden, spread för 
Bolagets utlåning inhämtas från gällande prislista gentemot 
kund, medan spread mellan Bolagets upplåningskostnad och 
de olika emittenttyperna bestäms genom expertbedömning. 
Dessa beståndsdelar sätts ihop och en diskonteringskurva 
byggs upp för varje valuta och löptid. 

Förändringar i förväntade kreditförluster under perioden
Bolagets förväntade kreditförluster ökade i sin helhet med  
24,2 mnkr från 7,2 mnkr till 31,4 mnkr fördelat enligt nedan.

Sannolikhet för fallissemang (PD)
Det framåtblickande konjunkturläget för 2019 försämrades 
i förhållande till ingången av 2018, vilket inneburit att förvän-
tade kreditförluster ökade med 23,3 mnkr. Reviderade histo-
riska sannolikheter för fallissemang från S&P Global Ratings 
reducerade förväntade kreditförluster med 1,7 mnkr.

Förlust vid fallissemang (LGD)
Under perioden har ingen förändring i LGD genomförts.

Exponering vid fallissemang (EAD)
Bolagets tillgångar som inte värderas till verkligt värde ökade 
totalt under 2018 från 254,5 mdkr till 286,1 mdkr. Framförallt 
ökade likviditetsreserven med 20,6 mdkr medan utlåningsport-
följen ökade med 11,0 mdkr. På grund av den ökade kreditrisk-
exponeringen har förväntade kreditförluster ökat med 
0,9 mnkr.

Not 2 forts. 
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Periodens förändring av reserveringar för kreditförluster visas i tabellen nedan. Samtliga reserveringar avser stadie 1. Kommun-
invest har inte lidit någon konstaterad kreditförlust. Under IAS 39 fanns inga reserveringar för kreditförluster upptagna i balans-
räkningen och därmed finns ingen tabell för jämförande period.

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2018
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Utgående  

balans

Belåningsbara statsskuldförbindelser –0,4 –46,8 46,8 –1,7 –2,1

Utlåning till kreditinstitut –0,2 0,0 0,0 –0,5 –0,7

Utlåning –6,5 –1,8 2,8 –23,0 –28,5

Obligationer och räntebärande värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,1 0,0 0,0 0,0 –0,1

Summa –7,2 –48,6 49,6 –25,2 –31,4

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en motpart i kreditgiv-
ningen inte fullgör sina åtaganden. Risken begränsas genom att 
kreditgivning endast sker till medlemmar samt godkända före-
tag, stiftelser och förbund där en eller flera medlemmar har ett 
bestämmande inflytande. Godkända företag, stiftelser och för-
bund ska omfattas av en borgen från en eller flera medlemmar. 
Medlemmar samt godkända företag, stiftelser och förbund 
följs upp löpande och bedöms utifrån ett helhetsperspektiv på 
koncernnivå. Risken i Bolagets utlåningsverksamhet är mycket 
låg, Bolaget har aldrig lidit någon kredit förlust i utlåningsverk-
samheten.

Kommunerna och regionerna samt deras respektive bolag 
analyseras inför ett medlemskap och därefter kontinuerligt 
under medlemskapet. För att få en helhetsbild av en medlems 
finansiella situation genomförs en kvantitativ riskvärdesanalys. 
I denna granskas resultaträkning, balansräkning, demografi 
och risker i den kommunala verksamheten. Var och en av För-
eningens medlemskommuner och -regioner tilldelas utifrån 
denna analys ett riskvärde mellan 0 och 13, där lägre riskvärde 
är bättre. Kommuner med riskvärde 0–3 får riskklass 1, risk-
värde 4–6 får riskklass 2, riskvärde 7–8 får riskklass 3 och 
riskvärde 9–13 får riskklass 4. Hur kommunerna fördelas över 
olika riskvärdesgrupper illustreras nedan i diagrammet Risk-
värdesmodell.

Riskvärdesmodell
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Kapitalkrav för kreditgivningsrisk
Kommunsektorn har ur kapitaltäckningssynpunkt en risk vikt 
på 0 procent vilket innebär att det, då Kommun invest använder 
schablon metoden i CRR-regelverket, inte finns något lagstadgat 
kapitalkrav för kreditgivningsrisk.

Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent av ett värde-
papper inte återbetalar hela sitt åtagande vid förfall. Risken 
begränsas genom att likviditetsreserven placeras i värdepapper 
och banktillgodohavanden med ett kreditbetyg på emittenten 
om minst A (S&P Global Ratings) eller motsvarande av ett 
godkänt kreditvärderingsinstitut. Placeringar får, enligt Bola-
gets Finanspolicy, inte ske i värdepapper med en återstående 
löptid längre än 39 månader. Placeringar begränsas även av en 
land limit där exponering mot ett enskilt land maximalt får 
vara 15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit 
föreligger. Utöver detta fastställer Bolagets styrelse den maxi-
mala bruttoexponeringen mot enskilda emittenter.

Den genomsnittliga återstående löptiden på placeringarna 
i likviditetsreserven var vid årsskiftet 1,8 (7,2) månader.  
Den längsta återstående löptiden på ett enskilt värdepapper  
var 34,9 (26,1) månader.

I tabellerna nedan framgår exponeringen per land, rating 
och emittentkategori. Kategorin ”kreditinstitut” består främst 
av värdepapper utgivna av så kallade subventionerade lån-
givare, vilka behandlas som exponering mot den nationella 
regeringen, enligt CRR-regelverket.

Placeringar per land 2018 2017

Sverige 37 097,1 21 790,8

Supranationals (Överstatliga) 3 291,1 4 915,9

Finland 3 181,0 3 195,2

Tyskland 1 773,4 4 806,2

Danmark 1 174,1 2 063,2

Storbritannien 1 135,6 129,1

Kanada 906,5 925,7

USA – 8,2

Totalt 48 558,8 37 834,3

Placeringar per rating 2018 2017

AAA 42 134,3 33 006,7

AA 5 518,0 3 989,1

A 906,5 838,5

Totalt 48 558,8 37 834,3

Not 2 forts. 
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Placeringar per emittentkategori 2018 2017

Nationella regeringar eller 
centralbanker 38 323,8 23 710,1

Kreditinstitut 6 037,3 8 282,6

varav subventionerade långivare 4 166,6 7 584,1

varav banktillgodohavanden 1 870,7 698,5

Multilaterala utvecklingsbanker 3 291,2 4 915,9

Delstatliga eller lokala 
självstyrelseorgan och myndigheter 906,5 925,7

Totalt 48 558,8 37 834,3

Kapitalkrav för emittentrisk
Vid beräkning av kapitalkrav för emittentrisk använder 
Kommun invest schablonmetoden enligt CRR-regelverket, där 
exponeringsvärdet motsvaras av det redovisade värdet. Risk-
vägt exponeringsvärde beräknas genom att exponeringen 
åsätts riskvikt i enlighet med regelverket. Det riskvägda expo-
neringsvärdet multipliceras med åtta procent och kapitalkrav 
för emittentrisk uppgår följaktligen till 29,9 (11,2) mnkr.

Motpartsrisk
Motpartsrisk avser risken att en motpart i ett finansiellt avtal 
inte fullgör sitt åtagande i enlighet med avtalet. Motpartsrisk 
uppkommer då Bolaget ingår derivatkontrakt i syfte att 
begränsa marknadsrisker. Motpartsrisk begränsas genom att 
kontrakt ingås med finansiella institutioner med hög kredit-
värdighet och med krav på ställda säkerheter. Räntekontrakt 
som ingås från och med oktober år 2016 clearas hos en central 
clearingmotpart.

För att Bolaget ska ingå ett icke clearat derivat krävs att 
motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent 
om lägst BBB+ eller är garanterad av någon med denna kredit-
värdighet. Har motparten ett kreditvärde lägre än A, tas sär-
skild hänsyn till derivatets omsättningsbarhet, komplexitet och 
löptid. För att Bolaget ska ingå ett clearat derivat krävs att mot-
parten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent om 
lägst BBB-.

Motpartsrisker reduceras ytterligare genom att ISDA-avtal 
och säkerhetsavtal (så kallade CSA-avtal) sluts med samtliga 
motparter. ISDA-avtal medger nettning av positiva och negativa 
exponeringar. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter 
för att eliminera den exponering som uppstår vid värdeföränd-
ring av ingångna derivatkontrakt. I samband med regelverket 
EMIR, som innebär krav på utbyte av tilläggsmarginal-
säkerheter (variation margin) för OTC-derivat, har Bolaget, 
sedan mars år 2017, nya CSA-avtal med de flesta motparter som 
innebär att utbyte av säkerheter sker dagligen och utan trösklar.

Exponeringen mot motpartsrisk styrs utifrån derivatkon-
traktens marknadsvärde. Positivt marknadsvärde innebär en 
potentiell förlust om motparten skulle fallera. Denna risk redu-
ceras genom att alla transaktioner med en och samma motpart, 
enligt ISDA-avtal, nettas mot varandra. Därefter, enligt CSA-
avtal, erhålls säkerheter för nettoexponeringen (den aktuella 
ersättningskostnaden), vilket reducerar risken ytterligare. 
Ställd Initial Margin för clearade derivat innebär också en mot-
partsrisk såväl som ställda översäkerheter. Total motpartsrisk 
uppgår därmed till 1 770,6 (971,3) mnkr.

Derivatexponering 2018 2017

Redovisat värde¹ 11 333,2 8 044,6

Belopp som kvittats i Balansräkningen 1 955,2 576,4

Bruttomarknadsvärde² 13 288,4 8 621,0
Nettningsvinster –4 273,3 –5 647,3

Aktuell ersättningskostnad³ 9 015,1 2 973,7
Erhållna säkerheter –8 571,1 –2 628,0

Nettat per motpart inkl. avdrag för 
säkerheter 444,0 345,7
Ställd Initial Margin 1 279,7 590,2

Ställda översäkerheter 46,9 35,4

Total motpartsrisk 1 770,6 971,3

1) Summa positiva marknadsvärden efter kvittning.

2) Summa positiva bruttomarknadsvärden före kvittning.

3) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

 
Kapitalkrav för motpartsrisk
Vid beräkning av kapitalkrav för motpartsrisk tillämpar 
Kommun invest marknadsvärderingsmetoden där exponerings-
värdet är lika med summan av aktuell ersättningskostnad och 
potentiell framtida exponering. För att fastställa den aktuella 
ersättningskostnaden för alla kontrakt med ett positivt värde 
åsätts kontrakten de aktuella marknadsvärdena. För att fast-
ställa den potentiella framtida exponeringen multipliceras 
nominellt belopp med de procentsatser som är angivna, utifrån 
löptid och kontraktstruktur, i CRR-regelverket.

Exponeringsvärdet multipliceras därefter med aktuell risk-
vikt och ger riskvägt exponeringsvärde. Eftersom samtliga 
medlemmar i Föreningen undertecknat ett garantiavtal, som 
innebär att de tar över ansvaret för Bolagets exponeringar, 
åsätts riskvikten noll för samtliga motpartsexponeringar. Risk-
vägt exponeringsbelopp blir således noll och kapitalkrav för 
motpartsrisk blir följaktligen också noll. Se tabell Kapitalkrav 
för motpartsrisk.

Kapitalkrav för motpartsrisk 2018 2017

Aktuell ersättningskostnad¹ 9 015,1 2 973,7

Potentiell framtida exponering 6 732,8 3 656,7

Exponeringsvärde 15 747,9 6 630,4
Riskvägt exponeringsvärde² 0,0 0,0

Kapitalkrav 0,0 0,0

1) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

2) Garanti från kommunerna ger en riskvikt på 0 procent.

 
CVA-risk
Kreditvärdighetsjustering eller Credit Valuation Adjustment 
(CVA) är en prisjustering som tillämpas på derivat med hänsyn 
tagen till motpartens kreditvärdighet. CVA mäter alltså risken 
att marknadsvärdet på derivatkontrakt minskar till följd av att 
kreditvärdigheten hos motparten försämras.
 
Kapitalkrav för CVA-risk
Vid beräkning av kapitalkrav i pelare 1 för CVA-risk tillämpar 
Kommun invest schablonmetoden i kapitaltäckningsregel-
verket, CRR. Som exponeringsvärde används det fullständigt 
justerade exponeringsvärdet, vilket innebär att hänsyn tas till 
säkerheternas riskreducerande effekter. I enlighet med regel-
verket exkluderas transaktioner med centrala motparter för 
clearing. Kapitalkravet för CVA-risk uppgick vid årsskiftet till 
101,9 (60,4) mnkr.

Not 2 forts. 
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Koncentrationsrisk
Med koncentrationsrisk avses risk för förluster, utöver vad som 
är motiverat av en enskild kunds/emittents/motparts kredit-
värdighet, till följd av att kunders/emittenters/mot parters risk 
för fallissemang samvarierar. Att risken för  fallissemang sam-
varierar kan förklaras av faktorer som exempel vis branschtill-
hörighet och geografisk tillhörighet.

Kommun invests uppdrag, att tillhandahålla krediter till 
kommun- och regionsektorn, innebär att det finns koncentra-
tioner i kreditgivningen. Kreditgivningskoncentrationen 
begränsas av limiter på utlåning till enskilda kunder. All utlå-
ning omfattas av borgen från en eller flera medlemmar.

Koncentration mot emittenter i Bolagets derivatportfölj 
begränsas dels av limiter på enskilda motparter, dels genom en 
begränsning av hur stor andel av den totala derivatportföljen 
(nominell volym) som får utgöras av exponering mot enskild 
motpart. Mot bakgrund av att Föreningens medlemmar teck-
nar garantiavtal för Bolagets derivatexponeringar, tas inget 
kapitalbehov upp för koncentrationsrisk i derivatportföljen.

Koncentration mot emittenter i Bolagets likviditetsreserv 
begränsas av limiter på enskilda motparter samt av landlimiter. 
För denna koncentrationsrisk tar Koncernen upp kapitalbehov 
enligt nedan.

Kapitalbehov för koncentrationsrisk
De beräkningar av kapitalbehov för kreditriskrelaterad 
 koncentrationsrisk som Koncernen genomfört bygger på den 
metod som finns beskriven i Finansinspektionens PM ”FI:s 
metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2” 
från  2015-05-08.

Kreditrelaterade koncentrationsrisker mäts på tre koncen-
trationer; Geografisk koncentration, Branschspecifik koncen-
tration och Namnkoncentration.

Koncentrationsrisker uppskattas med Herfindahl Index som 
innebär att exponeringar grupperas och viktas i förhållande till 
sin andel av total exponering. Ett högre Herfindahl Index inne-
bär en större koncentration. Kapitalbehov för koncentrations-

risker beräknas därefter med hjälp av formler som en andel av 
kapitalbehovet för kreditrisk enligt pelare 1.

Vid beräkning per 2018-12-31 uppgick kapitalbehovet 
i pelare 2 för koncentrationsrisk till 16,6 (19,0) procent av  
kapitalkravet för kreditrisk enligt pelare 1, det vill säga  
9,8 (5,5) mnkr.

Marknadsrisk
Marknadsrisk definieras som risken att nettomarknadsvärdet 
(det sammanlagda värdet) på Bolagets tillgångar och skulder 
minskar på grund av förändringar i riskfaktorer på den finan-
siella marknaden.

Marknadsrisk uppstår främst i upplåningsverksamheten 
samt vid placering av de medel som ingår i Bolagets likviditets-
reserv. För att upplåningen ska vara stabil och effektiv behöver 
Bolaget vara aktivt på flera olika upplåningsmarknader. Där-
med blir Bolaget exponerat mot marknadsrisker. Marknads-
riskerna delas upp i ränterisk, valutarisk, kreditmarknadsrisk, 
övrig prisrisk samt avvecklingsrisk.

Med hjälp av derivatkontrakt begränsar Bolaget expone-
ringen mot marknadsrisk. Syftet med att tillåta viss exponering 
mot marknadsrisker är att göra verksamheten mer effektiv, inte 
att tillåta risktagande i spekulativt syfte.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att en förändring i ränteläget mins-
kar nettomarknadsvärdet på Bolagets tillgångar och skulder. 
Ränterisk uppstår till följd av att räntebindningstider i till-
gångar och skulder inte överensstämmer. Bolaget tar inga 
ränte riskpositioner i spekulationssyfte. För att Bolagets upp-
drag ska kunna utföras effektivt med hänsyn till den konserva-
tiva risksynen sker ränteriskhanteringen via portföljmatchning. 
Det innebär att små, temporära, skillnader i räntebindningstid 
mellan tillgångar och skulder tillåts.

I tabellen nedan visas räntebindningstider för tillgångar och 
skulder. Räntebindningstiden för uppsägningsbar ut- och upp-
låning avser nästa möjliga uppsägningsdag.

Räntebindningstider Nominella belopp

2018 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 36 095,0 2 103,1 875,0 – – – 39 073,1

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 – – – – – 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 676,9 5 149,8 579,0 – – – 7 405,7

Utlåning 212 683,4 17 165,8 100 476,7 21 179,4 2 440,8 – 353 946,1

Derivat placeringar 8 971,9 –6 666,2 –2 220,0 – – – 85,7

Derivat utlåning 134 700,9 –13 072,6 –98 136,7 –21 292,5 –2 199,1 – –

Övriga tillgångar 1 320,1 – – – – 288,9 1 609,0

Summa tillgångar 397 318,9 4 679,9 1 574,0 –113,1 241,7 288,9 403 990,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut 576,9 – – – – – 576,9

Emitterade värdepapper 53 767,8 53 748,7 271 161,1 20 720,9 1 250,0 – 400 648,5

Derivat upplåning 312 079,4 –34 141,0 –267 219,1 –20 720,9 –1 000,0 – –11 001,6

Övriga skulder 4 551,8 – – – – 70,0 4 621,8

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 248,6 8 248,6

Summa skulder och eget kapital 371 976,0 19 607,7 3 942,0 – 250,0 8 318,6 404 094,3

Skillnad mellan tillgångar och skulder 25 342,9 –14 927,8 –2 368,0 –113,1 –8,3 –8 029,7 –104,0

Not 2 forts. 
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Räntebindningstider Nominella belopp

2017 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 17 474,7 1 222,2 5 623,4 – – – 24 320,3

Utlåning till kreditinstitut 698,5 – – – – – 698,5

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 2 346,3 3 838,7 6 184,2 – – – 12 369,2

Utlåning 180 329,5 20 151,4 87 308,3 18 080,1 2 173,1 – 308 042,4

Derivat placeringar 24 374,3 –11 136,6 –12 773,6 – – – 464,1

Derivat utlåning 113 179,3 –16 068,1 –76 938,3 –18 241,5 –1 931,4 – –

Övriga tillgångar – – – – – 945,2 945,2

Summa tillgångar 338 402,6 –1 992,4 9 404,0 –161,4 241,7 945,2 346 839,7

Skulder
Skulder till kreditinstitut 558,8 729,2 – – – – 1 288,0

Emitterade värdepapper 53 115,3 64 848,1 194 490,5 25 507,4 1 250,0 – 339 211,3

Derivat upplåning 260 421,4 –53 644,0 –183 229,1 –25 407,4 –1 000,0 – –2 859,1

Övriga skulder 654,8 – – – – 59,4 714,2

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 389,0 8 389,0

Summa skulder och eget kapital 315 750,4 11 933,3 11 261,4 100,0 250,0 8 448,4 347 743,5

Skillnad mellan tillgångar och skulder 22 652,2 –13 925,7 –1 857,4 –261,4 –8,3 –7 503,2 –903,8

Känslighetsanalys
Risken (exponeringen) i portföljen ska enligt fastställd styrelse-
limit inte överstiga 30 mnkr vid en procentenhets parallellför-
skjutning av avkastningskurvan. Dock tillåts ränterisken att 
under högst fem på varandra följande affärsdagar motsvara en 
exponering på maximalt 50 mnkr.

Vid årsskiftet uppgick exponeringen (i hela portföljen) till 
9,3 (–11,0) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning 
(uppåt) av avkastningskurvan. En exponering med positivt 
värde innebär en positiv resultateffekt om räntan stiger och en 
negativ resultateffekt om räntan sjunker, till följd av att  värdet 
på tillgångar och skulder förändras.

Om endast affärer värderade till verkligt värde beaktas, 
skulle resultatet förändras med 231,3 (211,8) mnkr vid en pro-
centenhets parallellförskjutning (uppåt) av samtliga marknads-
räntor.

Kapitalbehov för ränterisk
Kapitalbehovet för ränterisk i pelare 2 har beräknats utifrån 
Finansinspektionens modell för Ränterisk i bankboken. 
Modellen beräknar förändringen i värdet på Bolagets nettotill-
gångar givet ett antal förändringsscenarier för nollkupongs-
kurvan. Förändringsscenarierna består dels av parallellför-
skjutningar uppåt och nedåt där storleken på förskjutningen 
baseras på historiska marknadsdata, dels av fyra stycken kurv-
lutningsförändringar där räntekurvan ökar eller minskar 
200 baspunkter på korta eller långa löptider. 

Som ett av de tio största instituten i Sverige beräknar 
Kommun invest kapitalbehovet enligt den avancerade ansatsen, 
där kassaflöden grupperas per affärsdag. Kapitalbehov i pelare 
2 för ränterisk är upptaget till 45,0 (31,1) mnkr.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken att en förändring av en valutakurs 
minskar nettomarknadsvärdet (det sammanlagda värdet) på 
Bolagets tillgångar och skulder. Valutarisk uppstår om till-
gångar och skulder i en specifik valuta i balansräkningen stor-
leksmässigt inte överensstämmer. Bolaget säkrar alla kända 
framtida flöden med derivat. Dock uppkommer en valutarisk 
löpande av de räntenetton som genereras från avkastning på 
placeringar i utländska valutor.

Bolagets valutarisker härrör från det räntenetto som gene-
reras av den del av likviditetsreserven som är nominerad i USD 
eller EUR. Denna risk begränsas genom att kontinuerligt växla 
sådan avkastning till svenska kronor. Maximal tillåten expo-
nering är motsvarande 5 mnkr i respektive valuta.

Kapitalbehov för valutarisk
Bolagets exponering mot valutarisk är så låg att det inte längre 
föreligger ett lagstadgat kapitalkrav.

Kapitalbehov i pelare 2 beräknas genom att exponeringen 
multipliceras med rörelserna i valutakurserna under året. 
Under år 2018 rörde sig valutakurserna SEK/EUR och SEK/USD  
med upp till 6 (6) procent per månad. En valutakursförändring 
på 6 (6) procent, på en exponering på 5 mnkr, skulle innebära 
ett kapital behov på 0,3 (0,3) mnkr per månad. På årsbasis mot-
svarar detta följaktligen ett kapitalbehov på 3,6 (3,6) mnkr.

Not 2 forts. 
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Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2018 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 36 225,2 – 3 020,6 – – – –15,5 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut 735,1 92,2 1 043,4 – 0,0 0,0 – 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 092,3 523,9 5 861,8 – – – –20,2 7 457,8

Utlåning 354 372,8 – – – – – 1 337,2 355 710,0

Derivat –116 089,6 1 012,2 117 814,2 1 438,7 954,7 4 215,6 1 987,4 11 333,2

Övriga tillgångar 437,5 0,1 1 170,9 0,3 – 0,2 – 1 609,0

Summa tillgångar 276 773,3 1 628,4 128 910,9 1 439,0 954,7 4 215,8 3 288,9 417 211,0

Skulder
Skulder till kreditinstitut 0,3 576,2 – 0,3 – 0,2 7,0 584,0

Emitterade värdepapper 221 264,5 410,4 141 468,2 11 280,9 4 109,0 18 898,9 –635,0 396 796,9

Derivat skuld 44 571,0 641,9 –15 176,0 –9 842,2 –3 154,3 –14 683,3 3 602,5 5 959,6

Övriga skulder 2 001,1 0,1 2 620,6 – – – – 4 621,8

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – – 1 000,1

Eget kapital 7 934,2 – – – – – 314,4 8 248,6

Summa skulder och eget kapital 276 771,2 1 628,6 128 912,8 1 439,0 954,7 4 215,8 3 288,9 417 211,0

Skillnad tillgångar och skulder 2,1 –0,2 –1,9 – – – – –

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 –0,2 – 0,0 0,0 – –

Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2017 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 18 206,1 1 386,6 5 055,5 – – – –12,4 24 635,8

Utlåning till kreditinstitut 569,4 37,4 91,7 – – – – 698,5

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 960,0 2 457,3 9 095,7 – – – –13,0 12 500,0

Utlåning 308 486,1 – – – – – 1 661,2 310 147,3

Derivat –37 835,1 –1 686,5 36 969,1 3 636,0 968,9 3 928,7 2 063,5 8 044,6

Övriga tillgångar 896,7 0,0 42,7 – – 5,8 – 945,2

Summa tillgångar 291 283,2 2 194,8 51 254,7 3 636,0 968,9 3 934,5 3 699,3 356 971,4

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 553,0 – 734,3 – 5,8 25,3 1 318,4

Emitterade värdepapper 180 945,4 1 726,2 130 610,5 3 001,5 5 044,9 14 888,8 1 538,5 337 755,8

Derivat skuld 101 041,4 –84,6 –80 011,6 –99,8 –4 076,0 –10 960,1 1 984,6 7 793,9

Övriga skulder 58,4 – 655,8 – – – – 714,2

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – – 1 000,1

Eget kapital 8 238,1 – – – – – 150,9 8 389,0

Summa skulder och eget kapital 291 283,4 2 194,6 51 254,7 3 636,0 968,9 3 934,5 3 699,3 356 971,4

Skillnad tillgångar och skulder –0,2 0,2 – – – – – –

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – –

Not 2 forts. 
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Kreditmarknadsrisk
Med kreditmarknadsrisk avses risken att en förändring av en 
basis- eller kreditspread på marknaden minskar nettomark-
nadsvärdet (det sammanlagda värdet) på Bolagets tillgångar 
och skulder. Kreditmarknadsrisk uppstår primärt till följd av 
obalanser i löptid mellan tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde.

Kreditmarknadsrisk delas vidare in i kreditspreadrisk på 
tillgångar, kreditspreadrisk på skulder, kreditspreadrisk på 
derivat (CVA-risk) samt basisswaprisk. Med kreditspreadrisk 
på tillgångar respektive derivat avses risken att en förändring 
i motpartens kreditspread minskar värdet på Bolagets till-
gångar respektive derivat. Med kreditrisk på skulder avses 
 risken att en förändring i Bolagets kreditspread ökar värdet  
på Bolagets skulder. Med basisswaprisk avses risken att en 
 ändring i basis swapspreaden mellan två valutor påverkar 
marknadsvärdet av valutarelaterade derivatkontrakt negativt.

Bolaget begränsar kreditmarknadsrisken genom god löp-
tidsmatchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar)  
och skulder (upplåning och eget kapital).

Nedan visas Bolagets känslighet för generella förändringar 
i marknadens kreditspreadar motsvarande en basispunkts 
parallellförskjutning (uppåt).

Känslighet kreditmarknadsrisk 2018 2017

Placeringar, verkligt värde option –1,1 –2,9

Placeringar, tillgänglig för försäljning – –0,2

Utlåning –23,8 –15,8

Upplåning 26,0 18,8

Totalt 1,1 –0,1
 
Kapitalbehov för kreditmarknadsrisk
Ett totalt kapitalbehov i pelare 2 för kreditmarknadsrisk 
(exklusive kreditspreadrisk derivat) beräknas för ett antal sce-
narier. Det största kapitalbehovet som beräknats för ett enskilt 
huvudscenarie kommer sedan utgöra Bolagets kapitalbehov för 
kreditmarknadsrisk. De huvudscenarier som ligger till grund 
för kapitalbehovsberäkningen är antingen teoretiska eller 
framtagna utifrån faktiska marknadsförändringar för utvalda 
tidsperioder.

De historiska scenarierna ska fånga perioder då rörelserna 
på de kreditmarknader där Bolaget har affärstransaktioner var 
som störst. De historiska scenarierna inkluderar även scenarier 
där kredit- och basisswaprörelser med hjälp av matematiska 
modeller simuleras, med en viss sannolikhetsnivå, utifrån 
marknadsdata från olika valda tidsperioder. 

De teoretiska scenarierna är framtagna med utgångspunkt 
från de kreditmarknadsrisker som förknippas med och kan 
uppstå utifrån Bolagets affärsmodell. Dessa scenarier inklude-
ras för att säkerställa att kapitalbehovet täcker alla risker som 
kan uppkomma med Bolagets affärsmodell då de historiska 
 scenarierna inte nödvändigtvis behöver täcka alla varianter 
av scenarier som kan uppkomma.

Vid beräkning per 2018-12-31 uppgick totalt kapitalbehov 
för kreditmarknadsrisk till 1 530,0 (1 434,0) mnkr.

Övrig prisrisk
Med övrig prisrisk avses risken för att en ändring i prisläget för 
underliggande tillgångar och index, till exempel aktier eller 
aktieindex, minskar nettovärdet (det sammanlagda värdet) av 
Bolagets tillgångar och skulder. Bolaget använder sig av derivat 
för att säkra prisrisken med avseende på underliggande till-
gångar och index. Detta gör att ingen övrig prisrisk kvarstår.

Avvecklingsrisk
Med avvecklingsrisk avses risken att en motpart i en trans-
aktion i räntebärande instrument eller utländsk valuta, före 
avräkning, inte kan fullfölja sina åtaganden och att Bolaget får 
ökade kostnader för att ingå en ersättningsaffär. Bolagets pro-
cess för hantering av motpartsrisker omfattar även hantering 
av avvecklingsrisker. Bolaget arbetar proaktivt för att  undvika 
förluster till följd av avvecklingsrisker.

Affärsrisk och strategisk risk
Affärsrisk är risken för minskade intäkter eller ökade kost-
nader till följd av att faktorer i den externa affärsmiljön (till 
exempel marknadsförhållanden, kundbeteende, teknologisk 
utveckling) har en negativ påverkan på volymer och margina-
ler. Alla avdelningar i Bolaget arbetar löpande med omvärlds-
bevakning inom sina respektive områden.

Strategisk risk är den långsiktiga risken för förlust på grund 
av felaktiga och missriktade strategiska val och affärsbeslut, 
felaktigt genomförande av beslut, felaktig implementering av 
beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar i samhäl-
let, regelsystem eller finansbranschen och/eller den kommunala 
sektorn. Bolaget har en process för att utveckla strategiska mål 
som styrelsen fastställer. Strategiska risker minimeras genom 
att strategiska beslut fattas på väl underbyggd analys och att 
beslut av strategisk art ofta fattas av styrelsen.

I dessa risker ryms bland annat intjäningsrisken som innebär 
risken för förlust till följd av att intäkter eller kostnader avviker 
i förhållande till affärsplan och prognos. Bolagets goda löptids-
matchning av tillgångar och skulder innebär goda möjligheter 
att överföra förändrade upplåningskostnader till kunderna, vil-
ket begränsar intjäningsriskerna. Den goda matchningen inne-
fattar även tillgångar och skulder i olika valutor, vilket begrän-
sar intjäningsriskerna som härstammar från förändringar av 
fx- och basisspreadar. 

Känslighetsanalys på Bolagets räntenetto utifrån  
en  förändring av samtliga marknadsräntor
Effekten på Bolagets räntenetto, som också påverkar resultatet, 
analyseras utifrån två scenarier: en parallellförskjutning uppåt 
om 100 baspunkter och en parallellförskjutning nedåt på 50 
baspunkter. Med tanke på de generellt sett mycket låga mark-
nadsräntorna görs scenarierna asymmetriska; räntan ändrades 
mindre i scenariot där räntan sjunker ytterligare. 

Bolaget har en god matchning av kassaflöden mellan till-
gångar och skulder. Enda undantaget är tillgångar som finan-
sieras av det egna kapitalet vilket saknar kassaflöden. Intjä-
ningen från dessa tillgångar som finansieras av eget kapital 
kommer därför att öka om marknadsräntorna stiger samt på 
motsvarande sätt minska om marknadsräntorna sjunker.

Om samtliga marknadsräntor ökade med 100 baspunkter 
vid årsskiftet skulle räntenettot på ett års sikt öka med 
229 (104) mnkr, under förutsättning att balansräkningens stor-
lek och sammansättning inte ändras, och på motsvarande sätt 
om samtliga marknadsräntor vid årsskiftet sjönk med 50 bas-
punkter skulle räntenettot efter ett år ha minskat med 
115 (52) mnkr.

Kapitalkrav för affärsrisk och strategisk risk
Bolaget har inte avsatt något kapitalkrav för affärsrisk och 
strategisk risk. Däremot utvärderas dessa risker som en del  
av Bolagets stresstester i kapitalplaneringsbufferten.

Likviditets- och finansieringsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden 
för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

Not 2 forts. 
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Den korta likviditetsrisken motsvarar risker i den dagliga 
likviditetshanteringen där oförutsedda händelser skulle kunna 
göra att Bolaget får svårt att uppfylla sina förpliktelser. Denna 
risk begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med höglik-
vida tillgångar. Den korta likviditetsrisken begränsas ytter-
ligare genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens 
betalningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan 
låna mot säkerhet.

Den strukturella likviditetsrisken (finansieringsrisk) mot-
svarar risken att Bolaget inte i förväg har finansierat sina lång-
siktiga åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång 
till diversifierad upplåning, dels genom god löptidsmatchning 
mellan tillgångar och skulder.

Diversifierad upplåning
Kommun invests likviditetshantering präglas av en restriktiv 
syn på likviditetsrisk. Bolaget har en diversifierad upplåning 
med tillgång till flera olika kapitalmarknader. Detta för att 
säkerställa att upplåningen ger förutsättningar för att möta 
nyutlåning, omsättningar och upplåningsförfall även vid för-
svårade marknadsförhållanden. Strategisk upplåning sker 
i Bolagets svenska obligationsprogram, benchmarkupplåning 
i USD inom EMTN-programmet (Euro Medium Term Note), 
ECP-programmet (Euro-Commercial Paper) samt i den 
 japanska marknaden. I sådana program upprätthåller Bolaget 
en kontinuerlig marknadsnärvaro.

Total upplåning per instrumenttyp
2018 (2017)

  Svenskt Obligationsprogram 
49 (49) %

  Benchmark-upplåning,  
övriga valutor 35 (30) %

 Gröna obligationer 5 (4) %

 Private Placement 4 (6) %

 Euro-commecial paper 3 (10) %

 Uridashi 3 (1) %

 Svenskt certifikat-program 1 (–) %

 Bankloan 0 (0) %

Total upplåning per valuta
2018 (2017)

 SEK 56 (54) %

 USD 36 (38) %

 GBP 2 (2) %

 AUD 2 (2) %

 JPY 1 (1) %

 Övriga valutor 3 (3) %

God matchning mellan tillgångar och skulder
Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder har olika 
löptider. För att minimera denna risk eftersträvar Bolaget en 
god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar)  
och skulder (upplåning och eget kapital). Målet är att till-
gångar och skulder med löptider över ett år ska matchas. I gra-
fen nedan åskådliggörs balansräkningens förfalloprofil, vilken 
visar på god matchning mellan tillgångar och skulder.

Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplå-
ning uppgick vid årets slut till 2,3 (2,2) år om tidigast möjliga 
uppsägningsdatum används vid beräkningen. Vid uppsäg-
ningsbar upplåning har placeraren rätt att under vissa förut-
sättningar i förtid begära återbetalning av utlånade medel.

Den genomsnittliga löptiden för Bolagets tillgångar uppgick 
vid årets slut till 2,3 (2,2) år, varav den genomsnittliga kapital-
bindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,6 (2,4) år och 
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,2 (0,6) år.

Förfalloprofil balansräkning
2018-12-31
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Förfalloprofil balansräkning
2017-12-31
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Löptidsanalys
I löptidsanalysen nedan visas odiskonterade kassaflöden, inklusive amorteringar och räntebetalningar, utifrån åter stående 
 avtalade förfallotidpunkter. Samtliga flöden är om räknade med avistakurs till svenska kronor.

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2018
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 36 227,8 2 148,8 907,9 – – 39 284,5 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut – 1 870,7 – – – – 1 870,7 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 1 734,5 5 234,9 605,8 – – 7 575,2 7 457,8

Utlåning – 37 761,1 45 995,6 247 541,6 31 160,8 – 362 459,1 355 710,0

Derivat – 8 877,9 6 020,7 10 143,8 82,0 – 25 124,4 11 333,2

Övriga tillgångar – 1 609,0 – – – – 1 609,0 1 609,0

Summa tillgångar – 88 081,0 59 400,0 259 199,1 31 242,8 – 437 922,9 417 211,0

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 0,9 0,3 581,6 – – 582,8 584,0

Emitterade värdepapper – 46 167,1 64 109,7 283 435,2 22 723,3 – 416 435,3 396 796,9

Derivat skuld – 1 103,7 1 389,3 1 315,8 –137,1 – 3 671,7 5 959,6

Övriga skulder – 4 621,8 – – – – 4 621,8 4 621,8

Efterställda skulder – 3,8 12,3 93,8 1 625,1 – 1 735,0 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 248,6 8 248,6 8 248,6

Summa skulder och eget kapital – 51 897,3 65 511,6 285 426,4 24 211,3 8 248,6 435 295,2 417 211,0

Total skillnad – 36 183,7 –6 111,6 –26 227,3 7 031,5 –8 248,6 2 627,7 –

Utställda lånelöften 1 213,5 – – – – – 1 213,5 –
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 992,0 20,7 1 373,8 680,2 – 82,6 –

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2017
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 17 534,9 1 368,8 5 823,9 – – 24 727,6 24 635,8

Utlåning till kreditinstitut – 698,5 – – – – 698,5 698,5

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 1 601,8 4 789,2 6 306,4 – – 12 697,4 12 500,0

Utlåning – 27 911,4 61 535,7 199 063,1 27 206,2 – 315 716,4 310 147,3

Derivat – 1 598,5 3 209,8 5 005,9 197,4 – 10 011,6 8 044,6

Övriga tillgångar – 945,2 – – – – 945,2 945,2

Summa tillgångar – 50 290,3 70 903,5 216 199,3 27 403,6 – 364 796,7 356 971,4

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 5,8 745,3 562,2 – – 1 313,3 1 318,4

Emitterade värdepapper – 29 852,4 75 665,8 212 028,7 27 619,7 – 345 166,6 337 755,8

Derivat skuld – 719,0 1 185,9 4 104,0 –121,9 – 5 887,0 7 793,9

Övriga skulder – 714,2 – – – – 714,2 714,2

Efterställda skulder – 2,7 10,3 96,3 1 727,8 – 1 837,1 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 389,0 8 389,0 8 389,0

Summa skulder och eget kapital – 31 294,1 77 607,3 216 791,2 29 225,6 8 389,0 363 307,2 356 971,4

Total skillnad – 18 996,2 –6 703,8 –591,9 –1 822,0 –8 389,0 1 489,5 –

Utställda lånelöften 1 834,3 – – – – – 1 834,3 –
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 525,7 –701,6 1 939,8 359,5 – 72,0 –

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.
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Likviditetsreserv
För att säkerställa god likviditetsberedskap även under perio-
der av stress (t.ex. försvårade finansieringsmöjligheter på kapi-
talmarknaderna) har Bolaget en likviditetsreserv. Likviditets-
reserven definieras som bolagets innehav i värdepapper, 
placeringsrepor samt banktillgodohavanden. Banktillgodo-
havanden avser placeringar som saknar underliggande värde-
papper. Bolagets innehav i egna värdepapper samt värdepapper 
ställda som säkerhet exkluderas från reserven.

Storleken på likviditetsreserven styrs utifrån principen att 
tillräcklig volym ska hållas för att Bolagets likviditetsbehov ska 
kunna mötas även under perioder med stor oro på de finansiella 
marknaderna.

Vidare ska Bolagets likviditetsreserv bestå av tillgångar med 
god kreditkvalitet samt hög omsättnings- och repobarhet. Pla-
ceringar får endast ske i likvida räntebärande värdepapper 
samt banktillgodohavanden som har senior status vid en obe-
ståndssituation och som ur kapitaltäckningssynpunkt är maxi-
malt 50 procent riskviktade. Placeringar får innehålla implicita 
eller explicita nollräntegolv men inga andra strukturer.

Likviditetsmått
Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR), 
mäter förhållandet mellan höglikvida tillgångar och netto-
kassa utflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge. 
En likviditetstäckningsgrad på 100 procent säkerställer där-

med, på kort sikt, att Bolagets likviditetsreserv består av till-
räckligt med höglikvida tillgångar för att i ett stressat läge 
möta nettokassautflödet under de kommande 30 dagarna.

Kommun invest mäter och övervakar LCR på daglig basis. 
Dels på total nivå, dels för signifikanta valutor, dvs. inom varje 
separat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till minst 
5 procent av total upplåning, vilka är SEK och USD. Enligt sty-
relselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110 procent. Detta 
krav omfattar alla valutor sammanräknade samt separat i valu-
torna EUR och USD, givet att respektive valuta är en så kallad 
signifikant valuta. För SEK har styrelsen fastställt en limit på 
50 procent.

Den höga andelen statsobligationer och andra likvida till-
gångar i Bolagets likviditetsreserv gör att likviditetstäcknings-
graden med god marginal överstiger myndigheternas krav. 
Bolagets LCR enligt CRR-regelverket var per den 31 december 
2018 totalt 247,5 (206,7) procent samt 327,1 (472,4) procent 
i USD och 331,3 (234,0) procent i SEK (se tabell nedan).

När det gäller mått som avser den strukturella likviditets-
risken mäter och övervakar Bolaget den stabila nettofinansie-
ringskvoten (Net Stable Funding Ratio), dvs. förhållandet 
 mellan tillgänglig stabil finansiering och Bolagets behov av 
 stabil finansiering. Bolaget har sedan år 2016 en styrelselimit 
som innebär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110 procent. 
Vid årsskiftet var NSFR- kvoten 143,3 (137,1) procent.

2018 2017

Likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
enligt CRR-regelverket Totalt USD SEK Totalt USD SEK

Extremt höglikvida tillgångar (Nivå 1) exkl. 
säkerställda obligationer 45 238,3 993,5 35 820,8 35 954,3 1 692,1 18 595,2

Extremt höglikvida säkerställda obligationer (Nivå 1) – – – – – –

Höglikvida tillgångar (Nivå 2) – – – – – –

Likviditetsbuffert, mnkr 45 238,3 993,5 35 820,8 35 954,3 1 692,1 18 595,2
Kassautflöden, mnkr 21 461,6 1 215,1 12 742,0 21 835,2 1 432,8 12 364,2

Kassainflöden1, mnkr 3 183,0 911,3 1 929,9 4 442,9 1 074,6 4 416,1

Nettokassautflöde, mnkr 18 278,6 303,8 10 812,1 17 392,3 358,2 7 948,1
Likviditetstäckningskvot (%) 247,5 327,1 331,3 206,7 472,4 234,0

1)  Vid beräkning av nettokassautflöde får kassainflöden endast medräknas med högst 75 procent av kassautflöden.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av att 
interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamåls-
enliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker. Operativ risk är del av bolagets verk-
samhet och kan inte helt undvikas, elimineras eller transfereras 
till annan part. Däremot kan Kommun invest genom en god 
styrning och kontroll minska sannolikheten för dess inträf-
fande och reducera de konsekvenser som kan uppstå till följd 
av operativ risk.

Riskhantering
Operativ risk finns i hela verksamheten och kan aldrig helt und-
vikas. Riskhantering och analys sker löpande. Självutvärder-
ing, incidenthantering, godkännandeprocess vid förändring 
samt beredskaps- och kontinuitetsplanering är metoder som 
används för att identifiera, hantera och analysera operativ risk. 
Riskerna redu ceras genom god styrning och kontroll och där-
med hålls den operativa risken på en kontrollerad och accepta-
bel nivå.

Riskhantering inom Kommun invest utgörs av en enhetlig 
mätning och rapportering av operativa risker. En analys av 
risk nivån i all verksamhet genomförs regelbundet och rappor-
teras till styrelse, VD och företagsledning. Enheten operativ risk 

inom Risk- och kontrollavdelningen har det övergripande 
ansvaret för de metoder och rutiner som används vid mätning, 
identifiering, kontroll, bedömning, analys, värdering samt rap-
portering av operativa risker. Arbetet med att hantera  operativ 
risk bedrivs utifrån Kommun invests riskaptit och de väsentliga 
processerna för verksamheten.

Metoder för att identifiera, hantera och analysera  
operativa  risker
Riskindikatorer
Riskindikatorer är ett mått på effekter av styrning och kontroll 
inom Bolaget, som löpande ska följas upp och analyseras för att 
ge indikationer för verksamheten om dess risker ökat. 

Självutvärdering
Operativa risker kan uppstå inom alla olika delar av Bolagets 
verksamhet. De operativa riskerna har gemensamt att deras 
storlek endast i liten utsträckning påverkas av externa faktorer, 
såsom förändringar av marknadskurser eller kreditvärdigheten 
hos olika kunder eller motparter. Operativa risker uppstår 
i stället genom brister i Kommun invests egen verksamhet och/
eller organisation. Mot bakgrund av detta ansvarar VD gemen-
samt med samtliga avdelningschefer för att årligen genomföra 
minst en årlig självutvärdering av de operativa nettoriskerna 
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i Bolagets produkter, tjänster, funktioner, processer och IT- 
system. Resultatet av självutvärderingen rapporteras årligen 
till styrelse, VD och företagsledning.

Stresstester
Stresstester är ett verktyg för att tillse att Kommun invest håller 
ett framåtblickande perspektiv inom sin riskhantering och 
kapita lplanering. Stresstest är ett samlingsnamn för olika typer 
av utvärderingar som Bolaget genomför i verksamheten, 
erfaren hetsbaserade eller hypotetiska, i syfte att kvantifiera 
 risker och att mäta Bolagets förmåga att hantera situationer av 
extra ordinär karaktär. Stresstest ska genomföras med hjälp av 
scenario analyser eller känslighetsanalyser.

Incidenthantering
En inträffad händelse som ska rapporteras definieras som en 
händelse som avviker från det förväntade. Händelser som ska 
rapporteras är materialiserade risker, det vill säga händelser 
i omvärlden eller inom Kommun invest som innebär, eller skulle 
kunna innebära, en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
tillgångar eller anseende.

Kommun invest ska på ett organiserat och strukturerat sätt 
spåra händelser (incidenter) som ska rapporteras, vilket ska 
grunda sig på Bolagets fastställda instruktion för rapportering 
av sådana händelser. Händelser som avviker från det förvän-
tade ska så långt det är möjligt rapporteras och hanteras inom 
det verksamhetsområde eller den process där risken uppstår. 
Respektive verksamhetschef ansvarar för att anställda rappor-
terar sådana händelser och att åtgärder vidtas för att hantera 
händelserna.

Process för godkännande av nya produkter, tjänster,  
marknader, valutor, IT-system samt organisations-  
och  verksamhetsförändringar (NPAP)
Kommun invests godkännandeprocess ska initieras då det 
i Bolagets verksamhet uppstår eller identifieras ett behov av en 
ny eller väsentlig förändring i befintlig produkt, tjänst, mark-
nad, valuta, process, eller IT-system. Processen ska även initie-
ras i samband med större förändringar i företagets verksamhet 
eller organisation. Syftet med processen är att identifiera och 
hantera riskerna som kan uppstå i samband med förändring. 
Skriftligt underlag till beslut om godkännande ska tas fram 
i enlighet med mallar för verksamhetsstyrning av initiativtaga-
ren som driver frågan. Underlaget ska framarbetas i dialog med 
Bolagets samtliga berörda funktioner.

Kontinuitetshantering
Organisationen ska arbeta med krisförebyggande arbete. Detta 
sker i verksamheten under ledning av respektive avdelnings-
chef. Som stöd ska riktlinjer i form av säkerhetsinstruktioner, 
planer för kontinuitetshantering och säkerhetsrutiner finnas. 
För att säkerställa att kontinuitetshanteringen har en samord-
nande, uppföljande och rapporterande funktion i Bolaget har 
VD tillsatt en Krisgrupp. Minst årligen ska styrelsen informeras 
gällande resultat från tester av beredskaps-, kontinuitets- och 
återställningsplaner.

Kapitalkrav för operativ risk
Kommun invest använder basmetoden för att fastställa kapital-
kravet för operativ risk. Metoden beräknar kapitalkravet 
 utifrån 15 procent av snittet av de tre senaste årens rörelsein-
täkter. Kommun invest kapitalkrav i pelare 1 för operativa ris-
ker  uppgår till 152,7 (149,2) mnkr.

Ryktesrisk
Ryktesrisk är risken för inkomstbortfall från potentiella och 
existerande kunder om dessa förlorar tilltron till Bolaget på 
grund av negativ publicitet eller rykten om Bolaget eller all-
mänt om den kommunala sektorn. Ryktesrisk är också risken 
för ökad upplåningskostnad om potentiella eller existerande 
investerare förlorar tilltron till Bolaget på grund av negativ 
publicitet eller rykten om Bolaget eller allmänt om den kommu-
nala sektorn. Bolaget arbetar förebyggande med mediabevak-
ning och har medarbetare som har fördjupad kunskap inom 
området för att förebygga och möta eventuella rykten om 
 Bolaget.

Residualrisk
Residualrisk är risken för att etablerade tekniker avseende risk-
mätning och riskreducering som Bolaget använder sig av visar 
sig mindre effektiva än vad som förväntas. För att minska ris-
ken för fel använder Bolaget medvetet relativt enkla metoder 
och tekniker för att mäta risk, kapitalbehov och riskaptit. Bola-
get genomför såväl framåtblickande som tillbakablickande 
analyser av samtliga risktyper. I den interna kapitalutvärde-
ringen tas negativa scenarion upp för att säkerställa att påver-
kan på Bolaget inte är större än förväntat.

Kapitaltäckning Koncernen
Kapitaltäckningen beräknas sedan 1 januari 2014 enligt CRR1. 
De kapitalbuffertar som ska införas enligt CRD IV2 kräver först 
implementering i svensk lagstiftning vilket har skett genom Lag 
(2014:966) om kapitalbuffertar. För Koncernen är det enbart 
kapitalkonserveringsbufferten på 2,5 procent samt den kontra-
cykliska bufferten som är gällande, vars storlek baseras på kre-
ditexponeringarnas geografiska tillhörighet. Per 2018-12-31 
uppgick det kontracykliska buffertkravet till 1 procent. Kon-
cernen omfattas inte av kravet på systemriskbuffert och Bola-
get har inte heller identifierats som ett systemviktigt institut. 
Koncernen uppfyller buffertkraven med god marginal. 

1)  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
 tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning 
(EU) nr 648/2012.

2)  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörig
het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde
pappersföretag om ändring av direktiv 2002/87/EG och med upphävande av direktiv 
2006/48/EG och 2006/49/EG.
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Kapitalbas 2018 2017

Andelskapital1 6 889,9 6 102,9

Ej utdelade vinstmedel2 628,6 543,2

Ackumulerat annat totalresultat  
och andra reserver 12,0 –0,7

Kärnprimärkapital före lagstiftnings-
justeringar 7 530,5 6 645,4

Ytterligare värdejusteringar3 –177,5 –145,9

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar  
av kärnprimärkapital –177,5 –145,9
Summa kärnprimärkapital 7 353,0 6 499,5

Primärkapitaltillskott – –

Summa primärkapital 7 353,0 6 499,5

Förlagslån4 200,0 400,0

Summa supplementärt kapital 200,0 400,0

Totalt kapital 7 553,0 6 899,5

1)  Finansinspektionen har 20180514 lämnat tillstånd att klassificera inbetalda med
lemsinsatser till Kommun invest ekonomisk förening som kärnprimärkapitalinstrument 
för konsoliderad situation, utan att aktier har köpts i Kommun invest i Sverige AB. För 
att få använda medlemsinsatser som kärnprimärkapital var Kommun invest ekonomisk 
förening tidigare tvungna att köpa aktier i Kommun invest i Sverige AB och därefter 
ansöka hos Finansinspektionen om att få använda aktiekapitalet som kärnprimärkapi
tal. Under tidigare gällande regler har avdrag skett per 20171231 om 666,7 mnkr. 
Avdraget avser inbetalda medlemsinsatser för vilka aktier i Kommun invest i Sverige AB 
ännu ej var köpta. 

2)  Avdrag har skett om årets resultat om 718,1 (1 075,9) mnkr.

3)  Avdrag beräknad enligt EBA:s tekniska standard avseende försiktig värdering. Syftet 
är att justera för värderingsosäkerhet avseende positioner värderade och redovisade 
till verkligt värde. 

4)  30årigt förlagslån med 3 månaders rörlig ränta knuten till Stibor. Förlagslånet är giltigt 
som supplementärt kapital enligt CRR, i enlighet med övergångsreglerna.

Riskexponeringsbelopp och 
minimikapitalbelopp 2018 2017

Kapitalkrav, pelare 1
Risk expo-

nering
Kapital- 

krav
Risk expo-

nering
Kapital- 

krav

Kapitalkrav för 
kreditrisker 
(schablonmetoden) 734,6 58,8 361,2 28,9

  varav exponeringar  
mot institut 665,7 53,3 299,5 24,0

  varav exponeringar  
mot företag 68,9 5,5 61,7 4,9

Operativa risker, 
basmetoden 1 909,2 152,7 1 865,6 149,2

Kreditvärdighetsjustering 1 273,4 101,9 754,4 60,4

Totalt risk expo nerings-
belopp och minimi-
kapitalbelopp 3 917,2 313,4 2 981,2 238,5

Kapitaltäckningsrelationer 2018 2017

Kärnprimärkapitalrelation 187,7 % 218,0 %

Primärkapitalrelation 187,7 % 218,0 %

Total kapitalrelation 192,8 % 231,4 %

Buffertkrav 2018 2017

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5 % 2,5 %

Kontracyklisk buffert 1,0 % 1,0 %

Summa buffertkrav 3,5 % 3,5 %
Kärnprimärkapital tillgängligt  
att användas som buffert 179,7 % 210,0 %

Internt bedömt kapitalbehov 2018 2017

Kapitalkrav, pelare 2
Kreditrisk 133,5 128,9

Marknadsrisker 1 578,6 1 468,7

Övrig risk1 801,7 –

Totalt internt bedömt kapitalbehov 2 513,8 1 597,6

1)   Risk för alltför låg bruttosoliditetsgrad.

Kommun invests kapitalplanering syftar till att verksamheten 
skall vara fullgott kapitaliserat för att möta såväl aktuella som 
kommande regelkrav. För mer information om Kommun invests 
interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se sidorna 34–35.

Information som skall lämnas enligt kommissionens genom-
förandeförordning nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om 
tekniska standarder för genomförande med avseende på de 
upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 
2008:25, se Kommun invests webbplats.

Bruttosoliditet Koncernen 
Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan pri-
märkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar och åta-
ganden. Vad gäller utlåningsportföljen och likviditetsreserven 
är exponeringen det redovisade värdet. För derivattillgångar 
beräknas exponeringen genom att summera exponeringarna 
i enskilda nettningsavtal med derivatmotparter. Till denna 
exponering läggs den möjliga framtida exponeringen beräknad 
enligt en schablon (marknadsvärderingsmetoden) som är fast-
ställd i CRR, EU:s kapitalkravsförordning. Även åtaganden 
utanför balansräkningen åsätts ett exponeringsbelopp. Expo-
neringsbeloppet beräknas utifrån sannolikheten för att åtagan-
det kommer att tas i anspråk. För Kommun invest berör detta 
utställda lånelöften samt beviljade ej utbetalde lån.

2018 2017

Balansomslutning 417 211,0 356 971,4

Avgår tillgångsbelopp som dragits av för  
att fastställa kärnprimärkapital –177,5 –145,9

Avgår derivat enligt balansräkningen –11 333,2 –8 044,6

Tillkommer derivatexponering 9 015,1 2 973,7

Tillkommer möjligt riskförändring derivat 6 732,7 3 656,7

Tillkommer åtaganden utanför 
balansräkningen 1 678,9 2 155,2

Total exponering 423 127,0 357 566,5
Primärkapital, beräknad med 
övergångsregler 7 353,0 6 499,5
Bruttosoliditet 1,74 % 1,82 %

Kommun invest har en kapitalplan avseende bruttosoliditet för 
att uppnå det framtida lagstadgade kravet, se sidorna 34–35.

Not 2 forts. 
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Not 3 Räntenetto

Koncernen
Ränteintäkter 2018 2017

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 494,0 450,6

varav utlåning 456,4 487,0

varav räntebärande värdepapper 37,6 –36,4

Övriga ränteintäkter 11,3 1,7

Summa 505,3 452,3
Varav:  ränteintäkt från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 231,1 219,4

Räntekostnader

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden 436,7 481,4

varav skulder till kreditinstitut –15,3 –2,2

varav emitterade värdepapper 681,0 645,4

varav utlåning, negativ utlåningsränta –229,0 –161,8

Övriga rörelsekosnader –69,5 –55,0

Summa 367,2 426,4
Varav:  räntekostnad från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen1 –562,8 –382,0

Summa räntenetto 872,5 878,7

1)  Räntor från derivat som ekonomiskt säkrar en upplåning redovisas som räntekostnad. 
Eftersom det i derivatkontrakt är möjligt att erhålla ränta i betalbenet innebär rådande 
ränteläge att Kommun invest i många fall totalt sett erhållit ränta för en upplåning och 
dess säkring. Detta har medfört att totala räntekostnaden för finansiella poster värde
rade till verkligt värde är positiv. 

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte, 
 Sverige. I denna not redovisas intäkter som positivt och kostna-
der som negativt. För mer information om periodens räntenetto 
se Kommentarer till resultaträkningen på sidan 47.

Kommun invest ekonomisk förening
Ränteintäkter 2018 2017

Utlåning till kreditinstitut – 0,0

Ränteintäkter Förlagslån – 9,7

Summa – 9,7

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut –0,2 –0,2

Räntekostnader Förlagslån –12,7 –11,8

Övriga –0,0 –0,2

Summa –12,9 –12,2
Summa räntenetto –12,9 –2,5

I denna not redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Not 4 Provisionskostnader

Koncernen 
2018 2017

Betalningsförmedlingsprovisioner 4,9 3,4

Värdepappersprovisioner 3,1 3,7

Övriga provisioner 0,2 0,2

Summa 8,2 7,3

Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Koncernen 
2018 2017

Realiserat resultat –2,5 86,3

varav räntebärande värdepapper –1,2 89,8

varav andra finansiella instrument –1,3 –3,5

Orealiserade marknadsvärdesförändringar 164,4 426,0

Valutakursförändringar –0,5 –0,3

Summa 161,4 512,0

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte,  
Sverige.

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per  
värderingskategori (IFRS 9) 2018

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen –106,2

varav obligatorisk 412,9

varav verkligt värde option –519,1

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 0,5

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 244,9

varav handel –1 727,1

varav verkligt värde option 1 972,0

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde –

Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt värde –362,5

Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende 
på den säkrade risken i säkring av verkligt värde 385,2

Valutakursförändringar –0,5

Summa 161,4

Resultat (netto)
Nettoresultat på finansiella tillgångar som redovisats 
i övrigt totalresulat –

Kommun invest har inga tillgångar eller skulder som redovisas i övrigt totalresultat. 
Kommun invest tar inte upp någon egen kreditrisk i de finansiella rapporterna, se not 29.

Nettoresultat för finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde uppgår till 0,5 (0,2) mnkr. I beloppet ingår 
ränteskillnadsersättning om 0,6 (0,2) mnkr, vilket avser för-
tidsstängd utlåning. Stängning har i samtliga fall skett på 
kunds initiativ. Utöver det ingår –0,1 (–) mnkr som avser ett 
sålt riksbankscertifikat. Motivet till försäljningen är större lik-
viditetsutflöden än förväntat under den över årsskiftet för-
längda löptiden av Riksbankens certifikat från normalt en 
vecka till tre veckor.
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Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori (IAS 39) 2017

Finansiella tillgångar till verkligt värde via 
resultaträkningen –730,0

Innehav för handelsändamål (tillgångar) 45,7

Lånefordringar och kundfordringar 0,2

Finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen 86,8

Innehav för handelsändamål (skulder) 1 077,8

Realisationsresultat från finansiella tillgångar  
som kan säljas 35,6

Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt värde –985,5

Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende 
på den säkrade risken i säkringar av verkligt värde 981,7

Valutakursförändringar –0,3

Summa 512,0

Resultat (netto)
Nettoresultat på finansiella tillgångar som redovisats 
i övrigt totalresultat –11,5

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Koncernen 
2018 2017

Realisationsvinst vid avyttring  
av materiella tillgångar – 0,1

Intäkter från avtal med kunder 5,8 4,9

Övriga rörelseintäkter 1,8 1,2

Summa 7,6 6,2

Samtliga intäkter från avtal med kunder avser intäkter från en 
finansförvaltningstjänst, KI Finans, som erbjuds medlemmar 
i Kommun invest ekonomisk förening. Tjänsten innebär att 
kunderna själva kan skapa en översikt av sina finansiella posi-
tioner. Samtliga intäkter härrör från en kundkategori vilken 
består av kommuner eller regioner som är medlemmar i 
Kommun invest ekonomisk förening och alla kunder verkar 
på samma geografiska marknad, Sverige. 

Samtliga avtal behandlas på portföljnivå, ger kund rätt till 
åtkomst till en tjänst och prestationsåtagandet uppfylls över tid 
under perioden som tjänsten tillhandahålls. Alla avtal sträcker 
sig över ett kalenderår och faktureras normalt inom det räken-
skapsåret. Det sker ingen justering av betydande finansierings-
komponent då betalningsvillkor, fakturering och tillgång till 
tjänst sker inom ett räkenskapsår. Intäkten redovisas inom 
räkenskapsåret i takt med att prestationsåtagandet uppfylls. 
Avtalens transaktionspris är fast och utan justeringar för rör-
liga ersättningar, skyldigheter eller förmåner kopplade till avtal 
eller andra bedömningsposter. Transaktionspriset fastställs 
 utifrån Kommun invests prislista och utgår från kundkoncer-
nens externa låneskuld. Avtalsutgifter för systemet KI Finans  
är aktiverat som immateriell tillgång och redovisas under 
IAS 38 Immateriella tillgångar och löpande utgifter hänförliga 
till KI Finans kostnadsförs i enlighet med IFRS 15 punkt 96.  
Det finns inte specifika utgifter kopplade till avtalen som 
 betalas av kund.

Kommun invest anser att samtliga intäkter är hänförliga till 
det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.

Not 7 Allmänna administrationskostnader

Koncernen
Anges i tkr 2018 2017

Personalkostnader

Löner och arvoden 73 924 70 380 

Sociala avgifter 40 960 38 756

  varav arbetsgivaravgifter och löneskuld 
arbetsgivaravgift 23 473 22 066

 varav pensionskostnader 14 081 13 446

  varav särskild löneskatt på pensionskostnader 3 406 3 244

Inhyrd personal 2 507 5 401 

Utbildningskostnader 3 425 2 913

Övriga personalkostnader 3 179 4 823

Summa personalkostnader 123 995 122 273

Övriga allmänna administrationskostnader

Resekostnader 5 159 5 568

IT-kostnader 19 257 19 094

Konsultarvoden 20 067 28 631

Ratingkostnader 1 118 1 339 

Marknadsdata 9 079 9 620 

Hyror och andra lokalkostnader 2 543 2 561

Fastighetskostnader 1 529 2 025

Årsredovisnings- och delårsrapport 1 110 1 196

Resolutionsavgift 69 052 66 307

Övriga kostnader 20 662  14 395

Summa övriga allmänna administrationskostnader 149 576 150 736
Summa 273 571 273 009

Kommun invest ekonomisk förening
2018 2017

Löner och arvoden inkl. sociala avgifter 2 486 2 312

Övriga kostnader 15 041 14 308

Summa 17 527 16 620 

Ersättningspolicy Kommun invest i Sverige AB
Bolaget har en ersättningspolicy av vilken framgår att rörlig 
ersättning inte tillämpas. Ingen rörlig ersättning har heller 
utgått till anställda i Bolaget för år 2018. Inga engångsersätt-
ningar i samband med nyanställningar har beviljats, inte heller 
avgångsvederlag till styrelseledamöter, verkställande direktör 
eller andra ledande befattningshavare. Inga enskilda medarbe-
tare erhåller ersättning motsvarande 1 miljon EUR eller mer per 
räkenskapsår.

Ersättning till styrelsen i Kommun invest i Sverige AB
Styrelsen bestod i slutet av året av 8 (10) ledamöter inklusive
arbetstagarrepresentanter, varav 4 (5) kvinnor. Ellen Bramness
Arvidsson är ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelsen, fram till stämman år 2018, bestod av
ett fast arvode om 550 tkr till ordföranden. Ledamöter hade
ett fast arvode om 300 tkr. Inget arvode utgick till arbetstagar-
representanter. Stämman år 2018 beslutade att styrelsens arvo-
den skulle förbli oförändrade.

Kommun invest har inte några pensionsutfästelser eller 
några särskilda uppsägningsvillkor för styrelsen.

Not 5 forts. 
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Not 7 forts. 

Anges i tkr 2018 2017

Ellen Bramness Arvidsson 550 550

Kurt Eliasson 300 300

Lars Heikensten 300 300

Erik Langby 300 300

Anna von Knorring 300 300

Johan Törngren 300 300

Kristina Sundin Jonsson, nyvald april 2018 200 –

Anna Sandborgh, avgått april 2018 100 300

Åsa Zetterberg, avgått april 2018 100 208

Ulrika Gonzalez Hedqvist,
arbetstagarrepresentant – –

Nedim Murtic, arbetstagarrepresentant,  
avgått mars 2018 – –

Jonas Håkansson, arbetstagarrepresentant, 
nyvald mars 2018 och avgått augusti 2018 – –

Summa 2 450 2 558

Ersättning till ledande befattningshavare  
i Kommun invest i Sverige AB
Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen.
För år 2018 erhöll verkställande direktör 3 129 (3 123) tkr i 
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad 
för verkställande direktör uppgick till 1 057 (964) tkr och är 
täckt genom försäkring. Vid uppsägning från Bolagets sida 
utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt 
avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp motsva-
rande ny inkomst om nytt arbete erhålls.

Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av 
styrelsen. För år 2018 erhöll vice verkställande direktör 2 105 
(2 069) tkr i grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pen-
sionskostnad för vice verkställande direktör uppgick till 602 
(617) tkr och är täckt genom försäkring. Vid uppsägning från 
Bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden som är 6 måna-
der samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat med 
belopp motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls.

Ersättningsinformation avseende andra ledande befatt-
ningshavare inkluderar ersättning som har erhållits under peri-
oden i verkställande ledningen. Vid årsskiftet uppgick andra 
ledande befattningshavare i bolagsledningen till totalt 5 (5) 
personer varav 2 (2) kvinnor och 3 (3) män. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolagsled-
ningen har beslutats av styrelsen. Den sammanlagda ersätt-
ningen till andra ledande befattningshavare som ingick i verk-
ställande ledning under år 2018 uppgick till 5 546 (4 789) tkr. 
Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring.

Enligt den arbetsordning för styrelsen som fastställdes 
under år 2018 ansvarar styrelsens ordförande för att det utförs 
en oberoende granskning av Bolagets ersättningspolicy och 
ersättningssystem; att bereda styrelsens beslut om dels ersätt-
ning till den verkställande ledningen, dels ersättning till 
anställda som har det övergripande ansvaret för någon av Bola-
gets kontrollfunktioner; samt om åtgärder för att följa upp till-
lämpningen av Bolagets ersättningspolicy.

Ersättning till styrelsen i Kommun invest ekonomisk förening
Styrelsen bestod i slutet av året av 15 (15) ledamöter varav  
8 (8) kvinnor och 15 (15) suppleanter varav 5 (5) kvinnor. Vid 
årsstämman omvaldes Göran Färm som ordförande och Linda 
Frohm som vice ordförande i styrelsen för Kommun invest eko-
nomisk förening. Under året utträdde 1 (2) leda mot och 1 (2) 
person tillträdde. Under året har ingen förändring skett gäl-
lande suppleanter, att jämföra med föregående år då 3 supple-
anter utträdde och 3 personer tillträdde. För mer information 
om styrelsens sammansättning, se sidan 40.

Stämman beslutade även om förändrade arvoden för för-
eningsstyrelsen. Bas för arvodet är det månads arvode för riks-
dagsledamot som fastställts av Riksdagens arvodes nämnd. 
Arvodet för respektive funktion i styrelsen motsvarar en viss 
procent av basen. Stämmans beslut innebär att ordförande 
erhåller ett fast arvode om 294 (287) tkr samt vice ordförande 
ett fast arvode om 196 (191) tkr. 

Två av styrelsens ledamöter utgör, tillsammans med ord-
förande och vice ordförande, Föreningens arbetsutskott och 
erhåller därför ett årligt fast arvode om 109 (106) tkr. Beloppen 
gäller årligen och inga rörliga ersättningar utgår. Övriga ordi-
narie ledamöter, 11 stycken, erhåller ett fast arvode om 7,8 
(7,7) tkr samt rörligt arvode om 4,6 (4,5) tkr per sammanträde. 
 Styrelsens suppleanter erhåller ett rörligt arvode om 4,6 (4,5) 
tkr per sammanträde. För telefonmöte arvoderas samtliga leda-
möter med 2,3 (2,2) tkr i rörlig ersättning.

Ersättning till styrelsen i Kommun invest 
ekonomisk förening, anges i tkr 2018 2017

Anna-Britta Åkerlind 36,6 26,8

Ann-Marie Johansson 27,4 18,0

Bo Rudolfsson 36,6 31,4

Britta Flinkfeldt 35,2 23,1

Camilla Egberth 36,6 35,8

Carina Sándor 35,1 34,5

Catharina Winberg 36,6 22,4

Christina Johansson 27,5 35,8

Daniel Edström 13,7 27,0

Ewa-May Karlsson 107,7 105,1

Fredrik Larsson 44,3 38,9

Gert Ove Thörnros 36,6 26,8

Göran Färm 291,91 288,01

Hans Lindberg 18,3 31,5

Jonas Ransgård 49,0 30,1

Lennart Holmlund, avgått april 2017 – 4,4

Lilly Bäcklund 45,7 43,5

Linda Frohm 194,61 190,01

Lotta Öhlund, avgått april 2018 7,0 25,5

Margreth Johnsson 107,7 105,1

Maria Alfredsson, nyvald april 2018 14,4 –

Marie-Louise Forsberg-Fransson,  
avgått april 2017 – 6,9

Mohamad Hassan 13,7 22,5

Niclas Nilsson 39,8 34,5

Niklas Karlsson 39,8 43,5

Patrik Jönsson, avgått april 2017 – 11,3

Peter Hemlin 27,4 13,5

Peter Kärnström 36,6 35,8

Pierre Sjöström 36,6 44,8

Robert Stenkvist, avgått april 2017 – –

Roger Persson 36,6 31,3

Roland Åkesson 35,2 43,5

Therese Borg 16,9 32,1

Ulf Olsson 36,6 26,9

Örjan Mossberg 44,4 43,5

Summa 1 566,1 1 533,8

1)  Beloppen avser ersättningar under respektive räkenskapsår varpå beloppen inte är 
 jämförbara med faktiskt beslutat belopp på stämman vilket framgår under avsnitt 
Ersättning till styrelsen i Kommun invest ekonomisk förening.
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Löner och ersättningar – Kommun invest i Sverige AB

2018, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 450 – – 2 450

Verkställande direktör 3 129 84 1 057 4 270

Vice verkställande direktör 2 105 – 602 2 707

Övriga i bolagsledningen 5 546 18 1 831 7 395

Övriga tjänstemän 58 751 – 10 591 69 342

Summa 71 981 102 14 081 86 164

2017, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 558 – – 2 558

Verkställande direktör 3 123 84 964 4 171

Vice verkställande direktör 2 069 – 617 2 686

Övriga i bolagsledningen 4 699 18 1 386 6 103

Övriga tjänstemän 56 086 – 10 479 66 565

Summa 68 535 102 13 446 82 083

Koncern
Medelantalet anställda 2018 2017

Medelantalet anställda under året 97 91

varav kvinnor 41 35

Det finns inga anställda i Föreningen.

Revisionsuppdrag 
Vid 2016 års årsstämma i Bolaget utsågs, för perioden intill 
slutet av årsstämman 2020, KPMG AB till revisionsbolag, sam-
tidigt avgick Ernst & Young AB. 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovis-
ningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgif-
ter som det ankommer på Kommun invest i Sverige AB:s revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter. 

Med begreppet revisionsverksamhet utöver revisionsupp-
draget avses kvalitetsgranskningstjänster, till exempel gransk-
ning som utmynnar i rapport eller intyg som är avsedd även för 
andra än uppdragsgivaren. Med övriga tjänster avses sådant 
som inte är hänförligt till någon av ovanstående punkter.

Koncernen
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2018 2017

Revisionsuppdrag 1 010 1 397

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 969 983

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 323 141

Kommun invest ekonomisk förening
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2018 2017

Revisionsuppdrag 70 16

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget – –

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 275 126

Operationell leasing
Under året uppgick kostnaderna för operationella leasingavtal 
till 2 094 (2 455) tkr. 

Framtida leasingbetalningar för icke uppsägningsbara 
 operationella leasingavtal och hur dessa är fördelade över åren 
framgår av tabellen nedan.

Icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 
där Kommuninvestkoncernen är leasetagare 2018 2017

Inom ett år 2 064 2 005

Mellan ett år och fem år 6 258 9 001

Summa 8 322 11 006

Not 8 Övriga rörelsekostnader

Koncernen 
2018 2017

Försäkringskostnader 1,3 0,9

Kommunikation och information 2,8 2,5

Övriga rörelsekostnader 0,4 0,1

Summa 4,5 3,5

Not 9 Kreditförluster, netto

Koncernen
2018 2017

Belåningsbara statsskuldförbindelser 1,7 –

Utlåning till kreditinstitut 0,6 –

Utlåning 21,9 –

Obligationer och räntebärande värdepapper 0,0 –

Poster utanför balansräkningen 0,1 –

Summa 24,3 –

I enlighet med IFRS 9 har Kommun invest under 2018 börjat 
ta upp förväntade kreditförluster. Kommun invest hade inga 
kredit förluster under år 2017 och IAS 39. För information om 
beräkningsmodell, reserveringar och rörelser av kredit förluster 
se not 2. 

Not 7 forts. 
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Not 10 Skatter

Koncernen
Redovisat i resultaträkningen 2018 2017

Aktuell skattekostnad 1,4 0,3

Uppskjuten skattekostnad (+)/skatteintäkt (–), 
avseende temporära skillnader 0,0 27,9

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 2,3 -0,2

Totalt redovisad skattekostnad 3,7 28,0

Avstämning av effektiv skatt 2018 2018 2017 2017

Resultat före skatt 721,8 1 103,9

Skatt enligt gällande skattesats 22,0 % 158,8 22,0 % 242,9

Skatteeffekt avdragsgill utdelning –21,9 % –157,9 –19,4 % –213,3

Skatteeffekt utdelning överstigande årets resultat – – –0,2 % –2,5

Ej avdragsgilla kostnader/Ej skattepliktiga intäkter 0,1 % 0,5 0,1 % 1,1

Skatt hänförlig till tidigare år 0,3 % 2,3 –0,0 % –0,2

Redovisad effektiv skatt 0,5 % 3,7 2,5 % 28,0

Skattekostnad hänförligt till övrigt totalresultat 2018 2017

Finansiella tillgångar som kan säljas – –

Övrigt totalresultat – –

Redovisat i balansräkningen
Redovisade uppskjutna skattefordringar och skulder
Koncernen har ingen uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna 
skatte fordringar hänför till följande:

Uppskjuten skattefordran 2018 2017

Skattefordran IB 0,6 28,5
Orealiserade marknadsvärdesförändringar – –28,1

varav redovisade i resultaträkningen – –28,1

varav redovisats övrigt totalresultat – –

Inkomstskattemässig justering 0,0 0,2

Skattefordran UB 0,6 0,6

Kommun invest ekonomisk förening
Redovisat i resultaträkningen 2018 2017

Årets skattekostnad 1,4 0,0

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 1,0 0,1

Totalt redovisad skattekostnad 2,4 0,1

Avstämning av effektiv skatt 2018 2018 2017 2017

Resultat före skatt 720,3 974,9

Skatt enligt gällande skattesats 22,0 % 158,4 22,0 % 214,4

Skatteeffekt avdragsgill utdelning –21,9 % –157,9 –21,9 % –213,3

Ej avdragsgilla kostnader/Ej skattepliktiga intäkter 0,1 % 0,9 –0,1 % –1,1

Skatt hänförlig till tidigare år 0,1 % 1,0 0,0 % 0,1

Redovisad effektiv skatt 0,3 % 2,4 0,0 % 0,1
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Not 11 Vinstdisposition

Styrelsen för Kommun invest ekonomisk förening  
föreslår att: 2018

Till föreningsstämmans förfogande stående 
vinstmedel 723,1 mnkr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 1,5 % insatsränta  
på insatskapitalet 102,1

Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion  
till respektive medlems andel av den totala 
affärsvolymen under år 2018 615,7

Balanseras i ny räkning 5,3

Summa disponerat 723,1

För mer information se sidan 43.

Not 12 Belåningsbara statsskuldförbindelser

Koncernen
2018 2017

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat  
värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaffnings

värde

Verkligt värde  
via resultat

räkningen
Summa

redovisat värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser

– svenska staten 33 201,6 3 868,2 37 069,8 37 072,4 21 221,4 21 221,4

– utländska stater – 2 160,5 2 160,5 2 160,5 3 414,4 3 414,4

Summa 33 201,6 6 028,7 39 230,3 39 232,9 24 635,8 24 635,8

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 166,7 332,7

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden –9,5 –17,2

Summa 157,2 315,5

Ökningen jämfört med 2017 beror på en volymmässigt större likviditetsreserv samt att Bolaget samtidigt ökat andelen innehav 
i värdepapper utgivna av svenska staten. 
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Not 13 Utlåning till kreditinstitut

Kommun invest ekonomisk förening
2018 2017

Utlåning i svensk valuta 18,7 36,3

Summa 18,7 36,3

Not 14 Utlåning

Koncernen
2018 2017

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat  
värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaffnings

värde

Verkligt värde  
via resultat

räkningen
Summa

redovisat värde

Utlåning 

– kommuner och regioner 106 619,6 46 415,0 153 034,6 152 997,1 128 905,1 129 043,8

– bostadsföretag med kommunal borgen 95 114,9 36 720,3 131 835,2 131 824,3 116 828,9 116 922,7

– övriga företag med kommunal borgen 47 577,4 23 262,8 70 840,2 70 859,5 64 413,3 64 472,1

Summa 249 311,9 106 398,1 355 710,0 355 680,9 310 147,3 310 438,6

Med utlåning avses utlåning till kommuner, regioner samt kommun- och regionsägda företag.  

Not 15  Obligationer och andra räntebärande  värdepapper

Koncernen
2018 2017

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat  
värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaffnings

värde

Verkligt värde  
via resultat

räkningen
Summa

redovisat värde

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

– svenska bostadsinstitut – – – – – –

– övriga utländska emittenter – 7 457,8 7 457,8 7 457,8 12 500,0 12 500,0

Summa – 7 457,8 7 457,8 7 457,8 12 500,0 12 500,0

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 70,7 163,7

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden –18,6 –32,9

Summa 52,1 130,8

Minskningen jämfört med 2017 beror på att Bolaget ökat andelen innehav i värdepapper utgivna av svenska staten, för mer 
 information se not 12.
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Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag

Kommun invest ekonomisk förening
2018 2018 2017 2017

Bolag Redovisat värde Antal aktier Redovisat värde Antal aktier

Kommun invest i Sverige AB, 556281-4409 7 100,0 70 999 720 7 100,0 70 999 720

Summa 7 100,0 70 999 720 7 100,0 70 999 720

Not 17 Derivat och säkringsredovisning

Koncernen 
Kommun invests upplåning sker i flera olika valutor och med 
både fast och rörlig ränta. Kommun invest utlåning är enbart 
i svenska kronor men till både fast och rörlig ränta. Kommun-
invest använder derivatinstrument för att säkra ränte- och 
valutarisker som uppstår när Bolagets upplånings och utlå-
nings avtalsmässiga villkor inte överensstämmer.

Med syfte att minska volatiliteten på resultatet och eget 
kapital tillämpas säkringsredovisning av verkligt värde för fast-
ränteupplåningar och -utlåningar. Säkringen innebär att ett 
eller flera derivatkontrakt, benämnda säkringsinstrument, har 
ingåtts i syfte att säkra en eller flera marknadsrisker kopplade 
till en upp- eller utlåning. Som säkringsinstrument används 
enbart plain-vanilla derivat i form av ränte- och valuta swappar. 

Säkringsrelationer
Kommun invest använder sig vid säkringsredovisning av två 
olika sorters säkringsrelationer, säkring av ränterisk och säk-
ring av ränte- och valutarisk. Samtliga säkringsrelationer är 
transaktionsbaserade. 

Eftersom de kritiska villkoren, valuta, förfallodag, datum 
för fasträntebetalningar samt totalt nominellt belopp, i säk-
ringsinstrumentet och den säkrade posten alltid överensstäm-
mer förväntar sig Kommun invest att källor till ineffektivitet 
under säkringsrelationens löptid enbart består av värdeföränd-
ring på säkringsinstrumentets rörliga ben samt i förekom-
mande fall förändring i valutabasisspread.

 
Säkring av ränterisk
Ränterisk uppkommer när Kommun invest lånar upp respektive 
lånar ut pengar till fast ränta. Då upplåning respektive utlå-
ningen ej sker samtidigt så säkras dessa affärer på transak-
tionsnivå med ett eller flera derivatinstrument. Kommun invests 
mål med dessa säkringar är att minska risken för förändringar 
gällande upplånings- eller utlåningstransaktionens verkliga 
värde orsakat av förändringar i benchmarkräntan. Kommun-
invest identifierar denna benchmarkränterisk som den risk-
komponent som säkras inom upp- respektive utlåningen.

I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupplå-
ning eller -utlåning. Säkringsinstrumentet utgörs av en eller 
flera ränteswappar. Ränteswapparna ska utgå från samma 

valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalningar samt totalt 
nominellt belopp som den säkrade posten.

Säkring av ränte och valutarisk
Ränte- och valutarisk uppstår när Kommun invest lånar upp 
pengar i utländsk valuta till fast ränta. Då Kommun invest utlå-
ning är i svenska kronor används derivatkontrakt för att växla 
dessa pengar till svenska kronor vilket innebär att dessa upplå-
ningar säkras på transaktionsnivå med ett eller flera derivat. 
Kommun invests mål med dessa säkringar är att minska risken 
för förändringar i upplåningens verkliga värde orsakat av för-
ändringar i aktuell benchmarkränta samt valutakurs. 
Kommun invest identifierar denna benchmarkränte- och valuta-
risk som de riskkomponenter som säkras inom upplåningen.

I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupplå-
ning i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av en eller 
flera valutaswappar där säkringen slutar i rörliga SEK-flöden. 
Valutaswapparna ska utgå från samma valuta, förfallodag, 
datum för fasträntebetalningar samt totalt nominellt belopp 
som den säkrade posten.

Effektivitetstestning
Kommun invest genomför en prospektiv granskning initialt när 
en säkringsrelation skall inledas och därefter retrospektiva tes-
ter kvartalsvis. Vid den prospektiva granskningen kontrolleras 
att de kritiska villkoren för den säkrade posten och säkrings-
instrumentet överensstämmer. Om de kritiska villkoren ej 
överensstämmer kommer säkringsredovisning ej att tillämpas. 

Säkringsrelationens effektivitet mäts retrospektivt i en 
 analys som bygger på historiska data för balanser av orealiserat 
marknadsvärde för den säkrade posten respektive säkrings-
instrumentet. Analysen består av ett regressionstest. Regres-
sionstestet förklarar säkringsrelationen effektiv om en linjär 
regression ger en regressionskoefficient mellan –0,8 och –1,25. 
Om säkringsrelationen inte förklaras som effektiv bryts rela-
tionen, den tidigare säkrade posten redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde och värdeförändringarna periodiseras över 
postens återstående löptid.

Samtliga säkringsrelationer har bedömts som effektiva.
Kommun invest har inga säkringsrelationer som har avbrutits 
i förtid.
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Säkringsinstrument Nominellt belopp
Tillgångar  

verkligt värde
Skulder  

verkligt värde

Förändringar i verkligt  
värde som används  

för redovisning av 
säkringsineffektivitet

Återstående kontraktsenlig löptid Totalt

<1 år 1–5 år > 5år 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Derivat i säkringsrelation

Derivat i säkring av 
ränterisk 35 915,1 219 056,2 42 160,6 297 131,9 232 991,8 2 576,2 4 240,3 –491,4 -677,1 –335,8 –919,8

Derivat i säkring av  
ränte- och valutarisk 363,6 3 344,8 – 3 708,4 3 656,0 343,3 273,1 –97,1 -76,4 –26,7 –65,8

Summa 36 278,7 222 401,0 42 160,6 300 840,3 236 647,8 2 919,5 4 513,4 –588,5 753,5 –362,5 –985,6
Genomsnittlig ränta 0,11 % –0,08 % 0,42 %

Derivat ej i säkringsrelation

Ränterelaterade 80 606,6 140 623,0 2 211,8 223 441,4 190 343,8 71,3 176,4 –756,5 -1 297,7

Valutarelaterade 72 651,5 104 657,4 1 422,7 178 731,6 160 427,4 8 339,1 3 288,3 –2 969,1 -5 742,7

Övriga 8 508,1 – – 8 508,1 976,3 3,3 66,5 –1 645,5 –

Summa 161 766,2 245 280,4 3 634,5 410 681,1 351 747,5 8 413,7 3 531,2 –5 371,1 7 040,4

Totalt 198 044,9 467 681,4 45 795,1 711 521,4 588 395,3 11 333,2 8 044,6 –5 959,6 7 793,9

Säkrade poster
Tillgångar  

redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, tillgångar Skulder redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, skulder

Förändringar 
i verkligt värde som  

används för redovisning 
av säkringsineffektivitet

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Utlåning i en säkring av 
ränterisk 85 680,7 63 105,8 656,5 450,0 – – – – 206,5 –358,9

Upplåning i en säkring av 
ränterisk – – – – 202 333,8 174 924,9 1 197,7 1 344,3 146,6 1 264,7

Upplåning i en säkring av 
ränte- och valutarisk – – – – 2 947,1 2 863,1 147,70 179,8 32,1 75,8

Summa 85 680,7 63 105,8 656,5 450,0 205 280,9 177 788,0 1 345,4 1 524,1 385,2 981,6

Total säkringsineffektivitet 2018 2017

Säkring av ränterisk

Derivat –335,8 –919,8

Upplåning 146,6 1 264,7

Utlåning 206,5 –358,9

Summa 17,3 –14,0
Säkring av ränte- och valutarisk

Derivat –26,7 –65,8

Upplåning 32,1 75,8

Summa 5,4 10,0

All ineffektivitet redovisas i nettoresultat av finansiella  
transaktioner.

Not 18 Immateriella tillgångar

Koncernen
2018 2017

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 24,3 22,0

Årets investeringar 11,1 2,3

Avyttringar och utrangeringar –1,4 –

Utgående anskaffningsvärde 34,0 24,3

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –13,4 –8,6

Årets avskrivningar –4,9 –4,8

Avyttringar och utrangeringar – –

Utgående avskrivningar –18,3 –13,4
Planenligt restvärde vid periodens slut 15,7 10,9

Kommun invests immateriella tillgångar består av affärssystem.
Posten avyttringar och utrangeringar avser nedskrivning av en
applikation i KI Finans som inte anses ha uppfyllt det skick som
krävdes för att kunna användas på det sätt som avsågs. Resul-
tateffekt om –0,4 mnkr har redovisats på raden av- och
nedskrivningar på immateriella tillgångar i resultaträkningen.

Not 17 forts. 
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Not 19 Materiella tillgångar

Koncernen
2018 2017

Inventarier
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 23,7 32,2

Årets investeringar 0,5 2,5

Avyttringar och utrangeringar – –11,0

Utgående anskaffningsvärde 24,2 23,7

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –16,3 –24,4

Årets avskrivningar –2,6 –2,7

Avyttringar och utrangeringar – 10,8

Utgående avskrivningar –18,9 –16,3
Planenligt restvärde vid periodens slut 5,3 7,4

Byggnad och mark
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 51,9 51,3

Årets investeringar – 0,6

Avyttringar och utrangeringar – –

Utgående anskaffningsvärde 51,9 51,9

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –20,8 –19,1

Årets avskrivningar –1,3 –1,7

Avyttringar och utrangeringar - –

Utgående avskrivningar –22,1 –20,8
Planenligt restvärde vid periodens slut 29,8 31,1

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden på fastigheten Fenix 1 34,0 34,0

Varav mark (i Sverige) 10,2 8,0

I inventarier ingår främst IT-utrustning och kontorsinventarier.

Not 20 Fordran på dotterbolag

Kommun invest ekonomisk förening
2018 2017

Årets koncernbidrag 750,6 987,5

Kundfordringar 0,0 0,0

Övriga fordringar 889,2 764,8

Summa 1 639,8 1 752,3

Övriga fordringar avser medlemsinsatser under år 2018, som 
för Föreningens räkning hanteras av Bolaget och som ännu inte 
överförts till Bolaget i form av nytt aktiekapital.

Not 21 Övriga tillgångar

Koncernen
2018 2017

Ställd marginalsäkerhet 1 454,4 793,0

Övriga tillgångar 9,4 9,4

Summa 1 463,8 802,4

Kommun invest började ställa säkerheter för derivat clearade 
hos central clearingmotpart under 2016, vilka nettas per mot-
part och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under 
2017 började Bolaget även ställa kontantsäkerheter för derivat 
som ej har clearats hos central motpart för clearing för vilka 
kvittningsrätt ej föreligger. Dessa tas därmed upp till fullo 
i balansräkningen.

Not 22 Övriga skulder

Koncernen
2018 2017

Erhållen marginalsäkerhet 4 551,8 654,8

Övriga skulder 26,5 16,2

Summa 4 578,3 671,0

Kommun invest började erhålla säkerheter för derivat clearade 
hos central motpart för clearing under 2016, vilka nettas per 
motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under 
2017 började Bolaget även erhålla kontantsäkerheter för deri-
vat som ej har clearats hos central motpart för clearing för 
vilka kvittningsrätt ej föreligger och därmed tas upp till fullo 
i balansräkningen.

Kommun invest ekonomisk förening
2018 2017

Övriga skulder 0,5 0,3

Skatteskulder 2,4 0,4

Leverantörsskulder 0,4 0,4

Summa 3,3 1,1

Not 23  Avsättningar

Koncernen
2018 2017

Reserveringar gällande åtaganden utanför 
balansräkningen 0,1 –

Summa 0,1 –

I posten ingår reserveringar avseende förväntade kreditför-
luster på åtaganden utanför balansräkningen. För mer infor-
mation om åtaganden utanför balansräkningen se not 27.
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Not 24 Efterställda skulder

Kommun invest ekonomisk förening
Redovisat värde

Valuta Nominellt Räntesats Förfallodag 2018 2017

Förlagslån SEK 1 000,0 Rörlig 2040-11-30 1 000,1 1000,1

Summa 1 000,0 1 000,1 1000,1

Vid återbetalning äger Föreningen avräkna det belopp som erfordras för reglering av förfallna motfordringar från Föreningen 
 respektive fordringar från Föreningens företag. Per bokslutsdatum föreligger inga belopp för återbetalning.

Not 25 Eget kapital

Kommun invest ekonomisk förening
Kommun invest ekonomisk förening har i Koncernen klassifi-
cerat andelskapital om 6 889,9 (6 770,6) mnkr som eget kapi-
tal, varav 23,6 (22,8) mnkr avser överinsats, dvs. den del av 
kapitalet som för vissa medlemmar överstiger den stadge-
mässigt högsta nivån. 

Medlem som utträder eller utesluts ur Föreningen ska få ut 
sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insats-
kapital. Det är endast vid utträde eller uteslutning som medlem 
kan få ut totalt insatt kapital. Utbetalning ska ske sex månader 
efter avgången.

Vid eventuell överinsats har medlem dock rätt att begära 
återbetalning av hela eller delar av överinsatsen utan att behöva
utträda ur Föreningen. Återbetalning av överinsats kan ske  
sex månader efter utgången av det år då uppsägningen sker.

Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån För-
eningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för 
avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ian-
språktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det 
kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt. 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt sty-
relsens bedömning är möjlig att genomföra utan i något väsent-
ligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen 
i Föreningens företagsgrupp eller i Föreningens företag eller 
medföra liknande brist. Under år 2018 har inga insatser från 
Föreningens medlemmar återbetalats. 

Vid återbetalning äger Föreningen avräkna det belopp som 
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från Fören-
ingen respektive fordringar från Föreningens företag. 
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Not 26 Eget kapital

Koncernen

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Totalt eget 

kapital

Mnkr
Andels
kapital 

Fond för 
utvecklings

utgifter1
Reserv 

fond2

Fond för  
verkligt  

värde3

Balanserad 
vinst eller 

förlust
Årets  

resultat

Ingående eget kapital 20170101 6 307,5 1,6 164,4 7,7 439,8 385,8 7 306,8
Årets resultat 1 075,9 1 075,9

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 1,5 –1,5 –

Övrigt totalresultat –11,5 –11,5

Summa totalresultat – 1,5 – –11,5 –1,5 1 075,9 1 064,4

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Föregående års resultat 385,8 –385,8 –

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –445,3 –445,3

Avsatt till reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 40,7 40,7

Insatser från befintliga medlemmar 422,4 422,7

Utgående eget kapital 20171231 6 770,6 3,1 164,4 –3,8 378,8 1 075,9 8 389,0

Utgående eget kapital 20171231 6 770,6 3,1 164,4 –3,8 378,8 1 075,9 8 389,0
Övergångseffekt IFRS 9 3,8 –11,8 –8,0

Ingående eget kapital 20180101 6 770,6 3,1 164,4 – 367,0 1 075,9 8 381,0
Årets resultat 718,1 718,1

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 8,9 –8,9 –

Övrigt totalresultat –

Summa totalresultat – 8,9 – – –8,9 718,1 718,1

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Föregående års resultat 1 075,9 –1 075,9 –

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Avsatt till reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 20181231 6 889,9 12,0 164,4  464,2 718,1 8 248,6

1)  Fond för utvecklingsutgifter motsvarar aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel  
av avskrivningen som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital.

2) Reservfond avser tidigare lagstadgad avsättning till bundet eget kapital. Kravet avskaffades år 2016 och tidigare gjorda avsättningar står kvar. 

3) Fond för verkligt värde består av finansiella tillgångar som kan säljas.
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Not 27  Ställda säkerheter, eventual förpliktelser och åtaganden

Koncernen
Ställda säkerheter 2018 2017

I form av ställda säkerheter för egna  
skulder och avsättningar

Deponerat hos Riksbanken

– statspapper 521,6 3 690,4

Ställda säkerheter för derivatskulder

– statspapper 566,2 1 031,2

Ställd marginalsäkerhet hos central  
motpart för clearing

– statspapper 1 280,6 590,1

Summa ställda säkerheter 2 368,4 5 311,7

Eventualförpliktelser Inga Inga

Beviljade, ej utbetalda lån 2 144,4 2 476,2

Utställda lånelöften 1 213,5 1 834,3

Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts 
uppgick till 562,6 (1 407,0) mnkr. Värdepapper deponerade  
hos Riksbanken är ett krav för att Kommun invest är medlem 
i Riks bankens system för överföring av kontoförda pengar, 
RIX, och en förutsättning för kortfristig likviditetshantering  
via RIX. 

Not 28 Närståenderelationer

Kommun invest ekonomisk förening har under år 2018 haft närståendetransaktioner med Kommun invest i Sverige AB. Koncernen 
har under föregående år haft närståenderelationer med bolaget Malin Norbäck Consulting AB.

Närståenderelation, anges i tkr År

Försäljning av 
varor/tjänster till 

närstående

Inköp av varor/ 
tjänster från 
närstående Övrigt (ränta)

Fordran på 
närstående per 

31 december

Skuld till 
närstående per 

31 december

Kommun invest i Sverige AB 2018 153 1 091 – 1 639 816 167

2017 118 5 990 9 652 1 752 320 –

Malin Norbäck Consulting AB 2018 – – – – –

2017 – 705 – – –

Föreningens närståenderelation till Kommun invest i Sverige AB 
innefattar fordran på dotterbolaget avseende ett koncern bidrag 
samt medlemsinsatser, som för Föreningens räkning hanteras 
av Bolaget och som ännu inte överförts till Bolaget i form av 
nytt aktiekapital.

Malin Norbäck Consulting AB klassificerades som närstående 
till Koncernen under 2017 då bolaget har tillhandahållit 
nyckel personer i ledande ställning. Vad gäller transaktioner 
med övriga nyckelpersoner i ledande ställning anställda 
i Kommun invest i Sverige AB, se not 7.
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Not 29 Finansiella tillgångar och skulder

Koncernen
Finansiella tillgångar och skulder presenteras i enlighet med IFRS 9 per den 2018-12-31 och i enlighet med IAS 39  
per den 2017-12-31.

Finansiella instrument fördelade på värderingskategori

2018
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 33 201,6 – – 6 028,7 – 39 230,3 39 232,9

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 – – – – 1 870,7 1 870,7

Utlåning 249 311,9 – – 106 398,1 – 355 710,0 355 680,9

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper – – – 7 457,8 – 7 457,8 7 457,8

Derivat – – 8 413,7 – 2 919,5 11 333,2 11 333,2

Övriga tillgångar 1 460,9 – – – – 1 460,9 1 460,9

Summa 285 845,1 – 8 413,7 119 884,6 2 919,5 417 062,9 417 036,4

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 0,8 – – 583,2 – 584,0 584,0

Emitterade värdepapper1 240 956,0 – – 155 840,9 – 396 796,9 397 667,7

Derivat – 5 371,1 – – 588,5 5 959,6 5 959,6

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – 1 000,1 1 117,7

Övriga skulder 4 570,5 – – – – 4 570,5 4 570,5

Summa 246 527,4 5 371,1 – 156 424,1 588,5 408 911,1 409 899,5

2017

Finansiella tillgångar och skulder 
värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen

Lånefordringar 
och kund
fordringar

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

Andra 
finansiella 

skulder

Derivat som an
vänds i säkrings

redovisning

Summa 
redovisat 

värde
Verkligt 

värde

Finansiella tillgångar/
skulder som bestäms 

tillhöra denna kategori
Innehav för 

handelsändamål

Finansiella tillgångar
Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 12 998,3 – – 11 637,5 – – 24 635,8 24 635,8

Utlåning till kreditinstitut – – 698,5 – – – 698,5 698,5

Utlåning 72 929,9 – 237 217,4 – – – 310 147,3 310 438,6

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 11 677,3 – – 822,7 – – 12 500,0 12 500,0

Derivat – 3 531,2 – – – 4 513,4 8 044,6 8 044,6

Övriga tillgångar – – 799,5 – – – 799,5 799,5

Summa 97 605,5 3 531,2 238 715,4 12 460,2 – 4 513,4 356 825,7 357 117,0

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 1 312,7 – – – 5,7 – 1 318,4 1 318,4

Emitterade värdepapper1 116 878,6 – – – 220 877,2 – 337 755,8 339 396,6

Derivat – 7 040,4 – – – 753,5 7 793,9 7 793,9

Efterställda skulder – – – – – – – –

Övriga skulder – – – – 663,9 – 663,9 663,9

Summa 118 191,3 7 040,4 – – 221 546,8 753,5 347 532,0 349 172,8

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen, uppgår till 401 574,2 (405 274,4) mnkr.

Det redovisade värdet för utlåningen består dels av utlåning 
redovisad till upplupet anskaffningsvärde, utlåning som ingår 
i en verkligt värde-säkringsrelation samt utlåning redovisad till 
verkligt värde.

Det redovisade värdet för skulder till kreditinstitut och emit-
terade värdepapper består dels av skulder redovisade till upp-
lupet anskaffningsvärde, skulder som ingår i en verkligt värde-
säkringsrelation samt skulder redovisade till verkligt värde. 

Beräkning av verkligt värde
Allmänt
Verkligt värde-beräkningar ska för finansiella instrument 
 uppdelas enligt följande tre nivåer:

Nivå 1:  värdering sker enligt priser noterade på en aktiv 
 marknad för samma instrument.
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Nivå 2:  värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar 
marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.

Nivå 3:  värdering sker utifrån icke-observerbart marknads-
data, med betydande inslag av egna och externa upp-
skattningar.

En del av de finansiella instrumenten i Kommun invests skuld-
portfölj och likviditetsreserv handlas på en aktiv marknad med 
noterade priser enligt nivå 1. För nästintill resterande del av 
skuldportföljen, likviditetsreserven, all utlåning och derivat 
som inte handlas på en aktiv marknad med noterade priser, 
används accepterade och väl inarbetade värderingstekniker för 
att bestämma verkligt värde baserat på observerbar marknads-
information enligt nivå 2. För en liten del av finansiella instru-
ment i Kommun invests skuldportfölj har indata som inte är 
observerbara i marknaden eller egna bedömningar väsentlig 
effekt på värderingen och dessa instrument klassificeras däri-
genom i nivå 3.

Utlåning
Verkligt värde har beräknats genom att diskontera förväntade 
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta satt till swap-
räntan justerad med aktuella nyutlåningsmarginaler. Detta 
innebär att om nyutlåningsmarginalen stiger, blir verkligt 
värde lägre på befintlig utlåning och omvänt vid lägre marginal.

Belåningsbara statsskuldförbindelser samt obligationer  
och andra räntebärande värdepapper
För värdering av värdepapper används tillgångens noterade 
köpkurs. Om handel bedöms ske på en aktiv marknad klassi-
ficeras värderingen i nivå 1, för övriga värdepapper i nivå 2.

Skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper samt 
 efterställda skulder
Upplåning värderas på samma sätt som av marknadsdeltagare 
som innehar skulden som tillgång, antingen genom noterade 
marknadspriser eller genom en diskontering av förväntade 
framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan har satts till 
swapräntan justerad för aktuella upplåningsmarginaler för 
upplåningens struktur och marknad genom att använda sek-
undärmarknadsspreadar på liknande emissioner utgivna av 
Kommun invest eller liknande emittenter. För upplåningar 
i andra valutor än SEK, EUR och USD sätts aktuell upplånings-
marginal till upplåningsmarginalen i USD med tillägg för valu-
tabasisspreaden mellan aktuell valuta och USD. Marknadspriser 
som används för värderingen är midpriser. Upplåning där 
 handel bedöms ske på en aktiv marknad klassificeras i nivå 1. 
Upplåningar som värderas till noterade priser som inte bedöms 
handlas på en aktiv marknad, klassificeras i nivå 2. Även upp-
låningar som värderas baserat på diskonterade framtida kassa-
flöden klassificeras i nivå 2, förutom de upplåningar där förvän-
tade framtida kassaflöden beror på betydande icke-  observerbar 
marknadsdata, vilka klassificeras i nivå 3. Medlemmarnas 
borgens förbindelse påverkar värderingen av upplåningen 
genom att borgensförbindelsen beaktas av marknadsaktörer 
och därigenom påverkar noterade marknadspriser och aktuella 
upplåningsmarginaler. 

Derivat 
Standardiserade derivat i form av FRA-kontrakt kopplade till 
IMM-dagar som handlas på en aktiv marknad värderas enligt 
nivå 1. Verkligt värde på övriga derivat beräknas genom en dis-
kontering av förväntade framtida kassaflöden som sker med 
midpris i relevant referensränta för den aktuella valutan. I de 
fall framtida förväntade kassaflöden beror på betydande icke 
-observerbara marknadsdata eller inslag av egna bedömningar 

klassificeras derivaten i nivå 3, i annat fall klassificeras de 
i  nivå 2. Samtliga derivat som klassificeras i nivå 3 är trans-
aktionsmatchande swappar till upplåningar som klassificeras 
i nivå 3. Diskonteringsräntan har satts till den aktuella note-
rade swapräntan i respektive valuta. För valutaswappar har 
dis konteringsräntan justerats med aktuella basisswapspreadar.

Utlåning till kreditinstitut, övriga tillgångar och övriga skulder
För dessa poster är det redovisade värdet en godtagbar approx-
imation av det verkliga värdet. Utlåning till kreditinstitut 
består av bankkonton samt repotransaktioner med en löptid 
om maximalt sju dagar. Övriga tillgångar och övriga skulder 
består huvudsakligen av ställda/erhållna kontantsäkerheter, 
kundfordringar och leverantörsskulder, öppna poster samt 
koncerninterna fordringar och skulder.

Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer
Kommun invest har använt de värderingstekniker som bäst 
bedömts spegla värdet på företagets tillgångar och skulder. 
Förändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna 
innebära förändringar i resultat- och balansräkningen vad 
 gäller de orealiserade marknadsvärdena. Värderingskurvorna 
bestäms även utifrån aktuella upp- och utlåningsmarginaler 
där ökade marginaler på utlåning leder till orealiserade förlus-
ter då befintliga affärer blir mindre värda. Kommun invest har 
enbart en marginell exponering mot swapräntor och eftersom 
Kommun invest säkrar övriga marknadsrisker är det föränd-
ringar i upp- och utlåningsmarginaler, basisswapspreadar, 
samt kreditspreadar på innehav i likviditetsreserven som ger 
upphov till marknadsvärdesförändringarna.

En höjning av utlåningspriset, i förhållande till swapräntor, 
med 10 bp på de fordringar som redovisas till verkligt värde 
skulle innebära en förändring i resultatet om –238 (–158) mnkr. 
En höjning av upplåningskostnaden, i förhållande till swap-
räntor, med 10 bp på de skulder som värderas till verkligt värde 
skulle innebära en förändring av resultatet om +259 (+188) mnkr. 
En parallellförskjutning av utlånings- och upplåningspriset, 
i förhållande till swapräntor, uppåt respektive nedåt med 10 bp 
skulle innebära en resultatförändring med +/– 22 (+/– 30) mnkr. 
En förskjutning av värderingskurvan uppåt  respektive nedåt 
med 10 bp för de finansiella instrument som värderas enligt 
nivå 3 skulle innebära en resultatförändring med +/– 23  
(+/– 6) mnkr.

Samtliga förändringar ovan avser 2018-12-31 (jämförelse-
talen avser 2017-12-31) och är exklusive skatteeffekt. Påverkan 
på eget kapital sker med hänsyn till skatteeffekten.

Alla marknadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom 
Kommun invest har för avsikt att hålla tillgångarna och skul-
derna till förfall innebär detta att dessa värden normalt sett 
inte realiseras. Undantagsfall är återköp av upplåningar eller 
utlåningar, som alltid sker på initiativ av investerare respektive 
kunder, vilka leder till att marknadsvärdena realiseras.

Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata
Indata som inte är observerbar i marknaden utgörs av korrela-
tioner mellan marknadsdata samt volatiliteter på löptider 
längre än de för vilka observerbar marknadsdata finns att 
tillgå. Instrument som påverkas av ej observerbar indata utgörs 
av emitterade strukturerade värdepapper med möjlighet till 
förtidsinlösen och de derivat som på transaktionsnivå säkrar 
dessa. Mottagarbenet i ett sådant derivat utgörs alltid av 
kupongerna i det emitterade värdepapperet och betalbenet 
av en interbankränta +/– en fast marginal.

Resultatpåverkan från dessa kontrakt uppkommer när 
Kommun invests upplåningsmarginaler för denna typ av upp-
låning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den för-

Not 29 forts. 
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väntade återstående löptiden i kontrakten, vilken i sin tur beror 
på ej observerbar indata. Den resultatpåverkan från ej obser-
verbar indata som uppkommer kan därför hänföras till hur 
indatan påverkar den uppskattade återstående löptiden på 
 kontrakten.

Kommun invest har beräknat durationen till 2,1 år men upp-
skattar att ej observerbara indata under rimliga förhållanden 
leder till en genomsnittlig duration på den i förtid uppsägnings-
bara upplåningen i intervallet 1,0 till 2,7 år. Detta skulle ha en 
resultatpåverkan i intervallet –5,3 till –0,6 mnkr.

Värdeförändring på grund av förväntad kreditrisk
Genom den solidariska borgen för Kommun invests upplåning 
som medlemmarna i Kommun invest ekonomisk förening 
 lämnar anses Kommun invests egen kreditrisk vara försumbar. 
En förändring av Kommun invests egen kreditrisk anses endast 
uppkomma vid händelser såsom exempelvis en större nedgrade-
ring av Bolagets rating, eller en betydande förändring av med-
lemmarnas borgensförbindelse som skulle minska medlemmar-
nas kollektiva ansvar för Bolagets åtaganden. Inga sådana 
händelser eller förändringar har inträffat varför samtliga 
 variationer i upplåningsmarginaler och därav uppkomna 
värde förändringar på skulder anses bero på generella föränd-
ringar i marknadspriset på kredit- och likviditetsrisk och inte 
från förändring i Kommun invests egen kreditrisk.

Kreditrisken i utlåningen anses vara densamma som 
Kommun invests egen kreditrisk. Ingen del av värdeförändringen 
i utlåningen anses därigenom härröra från förändrad kreditrisk.

Tillgångarna i likviditetsreserven är av mycket hög kredit-
värdighet. En förändring i kreditrisk som påverkar värderingen 
bedöms för dessa inträffa först vid betydande nedgraderingar. 
Sådana nedgraderingar har inte inträffat för någon av emitten-
terna varför inga värdeförändringar i likviditetsreserven anses 
härröra från förändrad kreditrisk.

Förändrade värderingsmodeller
Under perioden har Kommun invest infört OIS-diskontering på 
samtliga derivat, tidigare enbart tillämpat på clearade derivat. 
OIS-diskontering anses bättre avspegla verkligt värde. Föränd-
ringen påverkar det totala värdet av derivatportföljen med 
+35,2 mnkr per 31 december 2018.

Godkännande av värderingsmodeller
Värderingsmodeller som används fastställs av CFO och redo-
visas för Bolagets ALCO, Asset and Liability Committee, samt 
styrelsen. Ekonomiavdelningen är ansvarig för värderingspro-
cessen inklusive värderingsmodellerna. Avdelningen Risk och 
Kontroll är ansvarig för att säkerställa en oberoende kontroll 
av kvaliteten i värderingsmodeller och marknadsdata som 
används vid värderingen.

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 542,4 3 486,3 – 6 028,7

Utlåning – 106 398,1 – 106 398,1

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 389,1 5 068,7 – 7 457,8

Derivat 0,0 11 204,2 129,0 11 333,2

Summa 4 931,5 126 157,3 129,0 131 217,8

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 583,2 – 583,2

Emitterade värdepapper 89 764,9 58 209,7 7 866,3 155 840,9

Derivat – 4 168,1 1 791,5 5 959,6

Summa 89 764,9 62 961,0 9 657,8 162 383,7

2017 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 8 607,2 16 028,6 – 24 635,8

Utlåning – 72 929,9 – 72 929,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 500,0 – – 12 500,0

Derivat – 7 906,2 138,4 8 044,6

Summa 21 107,2 96 864,7 138,4 118 110,3

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 1 312,7 – 1 312,7

Emitterade värdepapper 97 176,5 18 376,8 1 325,3 116 878,6

Derivat 0,0 7 730,7 63,2 7 793,9

Summa 97 176,5 27 420,2 1 388,5 125 985,2

Not 29 forts. 
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Överföring mellan nivåer på instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

Redovisat värde
20181231

Redovisat värde
20171231

Tillgångar
Till nivå 1 från nivå 2 – 40,2

Till nivå 2 från nivå 1 7 797,5 –

Skulder
Till nivå 1 från nivå 2 – 5 407,9

Till nivå 2 från nivå 1 40 186,9 5 707,3

Kommun invest ser löpande över kriterierna för nivåindelning 
av finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 
värde. Rörelserna är hänförliga variation i de indikatorer 
Kommun invest använder för gränsdragning mellan nivå 1  
och nivå 2 för obligationer. 

Indikatorerna visar antalet observationer och deras 
 standardavvikelse för obligationspriser samt specifikt antal 
exekverbara prisnoteringar. Överföringarna anses ha skett 
2018-12-31 respektive 2017-12-31 för föregående period.

Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa verkligt 

värde Redovisat värde

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 33 204,2 – 33 204,2 33 201,6

Utlåning till kreditinstitut – 1 870,7 – 1 870,7 1 870,7

Utlåning – 249 282,8 – 249 282,8 249 311,9

Övriga tillgångar 1 460,9 1 460,9 1 460,9

Summa – 285 818,6 – 285 818,6 285 845,1
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 0,8 – 0,8 0,8

Emitterade värdepapper – 241 826,8 – 241 826,8 240 956,0

Efterställda skulder 1 117,7 1 117,7 1 000,1

Övriga skulder – 4 570,5 – 4 570,5 4 570,5

Summa – 247 515,8 – 247 515,8 246 527,4

2017 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa verkligt 

värde Redovisat värde

Finansiella tillgångar
Utlåning till kreditinstitut – 698,5 – 698,5 698,5

Utlåning – 237 508,7 – 237 508,7 237 217,4

Övriga tillgångar – 799,5 – 799,5 799,5

Summa – 239 006,7 – 239 006,7 238 715,4
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 5,7 – 5,7 5,7

Emitterade värdepapper 125 895,2 96 622,8 – 222 518,0 220 877,2

Efterställda skulder – - – - -

Övriga skulder – 663,9 – 663,9 663,9

Summa 125 895,2 97 292,4 – 223 187,6 221 546,8

Not 29 forts. 
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Rörelser i nivå 3
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats 
till verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3). 
Värde förändring i nivå 3 följs upp löpande under året.

Derivat  
tillgångar

Derivat  
skulder 

Emitterade 
värdepapper Totalt

Öppningsbalans 20170101 222,7 –188,2 –6 253,5 –6 219,0
Redovisade vinster och förluster:

– redovisat i resultaträkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) –84,3 125,0 –34,3 6,4

Upptagna lån/Emissioner – – –3 177,8 –3 177,8

Årets förfall – – 8 140,3 8 140,3

Utgående balans 20171231 138,4 –63,2 –1 325,3 –1 250,1

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar  
som ingår i den utgående balansen 2017-12-31 3,3 1,6 –4,6 0,3

Öppningsbalans 20180101 138,4 –63,2 –1 325,3 –1 250,1
Redovisade vinster och förluster:

– redovisat i resultaträkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) –9,4 –1 728,3 1 716,8 –20,9

Upptagna lån/Emissioner – – –8 911,6 –8 911,6

Årets förfall – – 653,8 653,8

Utgående balans 20181231 129,0 –1 791,5 –7 866,3 –9 528,8

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar 
som ingår i den utgående balansen 2018-12-31 –35,0 –1 691,1 1 705,3 –20,8

Eftersom instrumenten i nivå 3 är säkrade på transaktionsbasis och varje upplåningspaket beter sig som ett upplåningspaket  
i nivå 2 analyseras värdeförändringarna i nivå 3 på samma sätt som i nivå 2.

Not 29 forts. 
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Not 30 Information om finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning

Koncernen
Kommun invest kvittar tillgångar och skulder i balansräk-
ningen om en legal rätt till kvittning föreligger och om avsikten 
är att nettoreglera posterna, vilket uppstår för Kommun invests 
derivattillgångar och derivatskulder gentemot centrala mot-
parter för clearing.

Kommun invests icke clearade derivat är så kallade OTC-
derivat, det vill säga de är ej handlade på en börs utan görs 
under ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
Master-avtal. Till ISDA-avtalet har ett tilläggsavtal, CSA (Credit 
Support Annex), tecknats med en betydande del av motpar-
terna. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter för att 
eliminera exponeringen.

För icke clearade derivat gjorda under ISDA Master-avtal nettas 
i största möjliga utsträckning alla betalningsflöden med en 
motpart som förfaller under en och samma dag, inom varje 
valuta till ett nettobelopp som ska betalas från en motpart till 
en annan. För specifika händelser, såsom utebliven betalning, 
konkurs etc. avslutas alla affärer med motparten, en värdering 
görs och reglering sker netto.

ISDA Master-avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning i 
balansräkningen då den legala kvittningsrätten enbart gäller i 
en angiven typ av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2018

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet–värdepapper

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
kontantsäkerhet Nettobelopp

Tillgångar
Derivat 13 288,4 –1 955,2 11 333,2 –2 955,3 –4 151,9 –3 771,8 454,2

Skulder
Derivat –7 262,7 1 303,1 –5 959,6 2 955,3 558,1 1 281,3 –1 164,9
Totalt 6 025,7 –652,1 5 373,6 – –3 593,8 –2 490,5 –710,7

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2017

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet–värdepapper

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
kontantsäkerhet Nettobelopp

Tillgångar
Derivat 8 621,0 –576,4 8 044,6 –5 070,9 –2 055,6 –572,4 345,7

Skulder
Derivat –8 761,2 967,3 –7 793,9 5 070,9 1 026,6 750,4 –946,0
Totalt –140,2 390,9 250,7 – –1 029,0 178,0 –600,3

1) I det kvittade beloppet för derivatskulder ingår kontantsäkerheter om 652 mnkr per 2018-12-31 och 390 mnkr per 2017-12-31.
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Not 31 Händelser efter balansdagen

Efter balansdagen har Region Blekinge tillkommit som med-
lem i Kommun invest ekonomisk förening. Antalet medlemmar
i Föreningen uppgår därefter till 289, varav 277 kommuner och 
12 regioner.

Not 32 Effekter av övergång till IFRS 9

Tabellerna i noten redogör för övergångseffekterna från IAS 39 till 
IFRS 9. Effekterna har justerats i ingående balans per 2018-01-01 
och resultateffekter är justerade i balanserat resultat. Inga jämfö-
relsetal har räknats om. Övergången innebar en negativ påverkan 
på eget kapital om 8,0 mnkr, varav 0,8 mnkr avser placeringar 
redovisade enligt IAS 39 som tillgängliga för försäljning vilka 
enligt IFRS 9 redo visas till upplupet anskaffningsvärde. Påverkan 

från förväntade kreditförluster på tillgångar redovisade till upplu-
pet anskaffningsvärde uppgår till 7,2 mnkr, varav 6,6 mnkr avser 
utlåning och 0,6 mnkr avser likviditetsreserven. För mer informa-
tion se n0t 2. De finansiella tillgångar som omklassificerades 
från tillgängliga för försäljning till upplupet anskaffningsvärde 
har förfallit under 2018. Om tillgångarna inte hade omklassifi-
cerats hade dessa påverkat övrigt totalresultat med 0,8 mnkr.

Balansräkning – Koncernen
Redovisat värde 

 enligt IAS 39
20171231

Övergångseffekt 
nedskrivning

Övergångseffekt 
omklassificering

Redovisat värde  
enligt IFRS 9

20180101

TILLGÅNGAR
Belåningsbara statsskuldförbindelser 24 635,8 –0,5 –0,5 24 634,8

Utlåning till kreditinstitut 698,5 –0,1 – 698,4

Utlåning 310 147,3 –6,5 – 310 140,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 500,0 0,0 –0,3 12 499,7

Aktier och andelar – – – –

Derivat 8 044,6 – – 8 044,6

Immateriella tillgångar 10,9 – – 10,9

Materiella tillgångar, inventarier 7,4 – – 7,4

Materiella tillgångar, byggnader och mark 31,1 – – 31,1

Aktuell skattefordran 80,7 – – 80,7

Övriga tillgångar 802,4 – – 802,4

Uppskjuten skattefordran 0,6 – – 0,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12,1 – – 12,1

SUMMA TILLGÅNGAR 356 971,4 –7,1 –0,8 356 963,5

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 1 318,4 – – 1 318,4

Emitterade värdepapper 337 755,8 – – 337 755,8

Derivat 7 793,9 – – 7 793,9

Övriga skulder 671,0 – – 671,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43,2 – – 43,2

Avsättningar – 0,1 – 0,1

Efterställda skulder 1 000,1 – – 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 348 582,4 0,1 0,0 348 582,5

Eget kapital
Andelskapital 6 770,6 – – 6 770,6

Reserver –0,7 – 3,8 3,1

Balanserat resultat 543,2 –7,2 –4,6 531,4

Periodens resultat 1 075,9 – – 1 075,9

Summa eget kapital 8 389,0 –7,2 –0,8 8 381,0
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 356 971,4 –7,1 –0,8 356 963,5
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Omklassificering av finansiella tillgångar vid övergång till IFRS 9

Upplupet 
anskaffningsvärde

Verkligt värde via 
resultaträkningen 

– verkligt värde 
option

Tillgängliga för 
försäljning

Låne– och 
kundfordringar Summa

Belåningsbara statsskuldförbindelser
31 december 2017 IAS 39 – 12 998,3 11 637,5 – 24 635,8

Omklassificering 11 637,5 – –11 637,5 – –

Omvärdering — klassificering –0,5 – – – –0,5

Förväntade kreditförluster –0,5 – – – –0,5

1 januari 2018 IFRS 9 11 636,5 12 998,3  – 24 634,8

Utlåning till kreditinstitut
31 december 2017 IAS 39 – – – 649,7 649,7

Omklassificering 649,7 – – –649,7 –

Förväntade kreditförluster –0,1 – – – –0,1

1 januari 2018 IFRS 9 649,6 – – – 649,6

Utlåning 
31 december 2017 IAS 39 – 72 929,9 – 237 217,4 310 147,3

Omklassificering 237 217,4 – – –237 217,4 –

Förväntade kreditförluster –6,5 – – – –6,5

1 januari 2018 IFRS 9 237 210,9 72 929,9 – – 310 140,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
31 december 2017 IAS 39 – 11 677,3 822,7 – 12 500,0

Omklassificering 822,7 – –822,7 – –

Omvärdering — klassificering –0,3 – – – –0,3

Förväntade kreditförluster 0,0 – – – 0,0

1 januari 2018 IFRS 9 822,4 11 677,3  – 12 499,7

Avsättningar

31 december 2017 IAS 39 – – – – –

Förväntade kreditförluster 0,1 – – – 0,1

1 januari 2018 IFRS 9 0,1 – – – 0,1

Not 32 forts. 
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Fem år i sammandrag – Koncernen
Nyckeltal 2014–2018, mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Kapital

Kärnprimärkapitalrelation (%) 187,7 218,0 106,6 46,2 35,6

Primärkapitalrelation (%) 187,7 218,0 106,6 46,2 35,6

Totalkapitalrelation (%) 192,8 231,4 117,6 56,9 47,4

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR (%) 1,74 1,82 1,60 0,90 0,79

Resultat

Rörelseresultat exklusive effekter av orealiserade 
marknadsvärdeförändringar 557,4 677,9 581,7 534,5 655,8

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av utlåning1 0,061 0,071 0,077 0,072 0,082

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgiften i % av balansomslutning1 0,052 0,061 0,059 0,054 0,059

Avkastning på tillgångar (%) 0,172 0,301 0,107 0,203 0,230

K/I tal 0,326 0,323 0,320 0,379 0,320

1) Resolutionsavgiften ersatte stabilitetsavgiften under år 2016.

Övriga uppgifter

Antal anställda vid årets utgång 92 96 91 85 77

Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Räntenetto 872,5 878,7 761,9 798,3 914,9

Provisionskostnader –8,2 –7,3 –5,2 –5,3 –5,1

Nettoresultat av finansiella transaktioner 161,4 512,0 –131,9 165,7 101,9

Övriga rörelseintäkter 7,6 6,2 7,2 4,5 3,3

Summa rörelseintäkter 1 033,3 1 389,6 632,0 963,2 1 015,0
Summa kostnader –287,2 –285,7 –245,8 –304,5 –293,8
Resultat före kreditförluster 746,1 1 103,9 386,2 658,7 721,2
Kreditförluster, netto –24,3 – – – –

Rörelseresultat 721,8 1 103,9 386,2 658,7 721,2
Skatt –3,7 –28,0 –0,4 31,2 –2,6

Årets resultat 718,1 1 075,9 385,8 689,9 718,6

Balansräkningssammandrag per den 31 december, mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Belåningsbara statsskuldförbindelser 39 230,3 24 635,8 16 964,4 16 839,4 15 204,1

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 698,5 1 150,8 717,3 4 070,2

Utlåning 355 710,0 310 147,3 276 982,1 254 421,7 222 803,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 457,8 12 500,0 42 003,9 45 688,4 45 974,5

Derivat 11 333,2 8 044,6 24 449,8 22 775,6 23 848,8

Övriga tillgångar 1 609,0 945,2 178,2 173,4 190,7

Summa tillgångar 417 211,0 356 971,4 361 729,2 340 615,8 312 092,0

Skulder till kreditinstitut 584,0 1 318,4 2 396,1 2 303,5 4 823,6

Emitterade värdepapper 396 796,9 337 755,8 341 579,4 318 943,6 292 318,0

Derivat 5 959,6 7 793,9 9 390,5 11 723,1 10 628,3

Övriga skulder 4 621,8 714,2 56,4 163,9 160,6

Efterställda skulder 1 000,1 1 000,1 1 000,0 1 000,0 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 408 962,4 348 582,4 354 422,4 334 134,1 308 930,6
Eget kapital 8 248,6 8 389,0 7 306,8 6 481,7 3 161,4

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 417 211,0 356 971,4 361 729,2 340 615,8 312 092,0
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Alternativa nyckeltal – Koncernen
Koncernen har i denna årsredovisning valt att presentera ett 
antal alternativa nyckeltal som inte är definierade eller anges 
i tillämpliga regler för finansiell  rapportering. Dessa alternativa 

nyckeltal har definierats i enlighet med riktlinjer från European 
Securities and  Markets Authority (ESMA). 

Avstämning 2018 2017

Rörelseresultat 721,8 1 103,9

Resultat av orealiserade 
marknadsvärdesförändringar 164,4 426,0

Rörelseresultat exklusive effekter av 
orealiserade marknadsvärdesförändringar 557,4 677,9

Allmänna administrationskostnader –273,5 –273,0

Av- och nedskrivningar –9,2 –9,2

Övriga rörelsekostnader –4,5 –3,5

Summa förvaltningskostnader –287,2 –285,7

Resolutionsavgift –69,1 –66,3

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift –218,1 –219,4

Utlåning per bokslutsdagen 355 710,0 310 147,3
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift i % av utlåning 0,061 0,071

Allmänna administrationskostnader –273,5 –273,0

Av- och nedskrivningar –9,2 –9,2

Övriga rörelsekostnader –4,5 –3,5

Summa förvaltningskostnader –287,2 –285,7

Resolutionsavgift –69,1 –66,3

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift –218,1 –219,4

Balansomslutning per bokslutsdagen 417 211,0 356 971,4
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift i % av balansomslutning 0,052 0,061

Årets resultat 718,1 1 075,9

Totala tillgångar 417 211,0 356 971,4

Avkastning på tillgångar (%) 0,172 0,301

Summa kostnader –287,2 –285,7
Räntenetto 872,5 878,7

Övriga rörelseintäkter 7,6 6,2

Summa räntenetto och  
övriga rörelseintäkter 880,1 884,9
K/Ital 0,326 0,323

Alternativt nyckeltal Definition

Rörelse resultat exklu-
sive effekter av orea-
liserade marknads-
värdes förändringar

Rörelsens resultat reducerat med resultat av 
orealiserade marknadsvärdesförändringar 
som ingår i resultaträkningsposten Netto-
resultat av finansiella transaktionen. Nyckel-
talet är av intresse för att visa Kommun-
invests underliggande intjänings förmåga.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift i % av utlåning 

Förvaltningskostnader under verksamhets-
året exklusive resolutionsavgift i förhållande 
till redovisat värde av ut  låningen per bok-
slutsdagen. Ett nyckeltal som är relevant för 
att bedöma organisationens övergripande 
kostnadseffektivitet i förhållande till utlåning 
rensat för resolutions avgift. 

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift i % av balans-
omslutning 

Totala förvaltningskostnader under verksam-
hetsåret exklusive resolutionsavgift i förhål-
lande till balansomslutning per boksluts-
dagen. Ett nyckeltal som är relevant för att 
bedöma organisationens övergripande kost-
nadseffektivitet i förhållande till balansom-
slutning rensat för resolutions avgift. 

Avkastning på till-
gångar (%)

Årets resultat i förhållande till totala tillgångar 
uttryckt i procent. Nyckeltal som anges 
i enlighet med FFFS 2008:25 6 kap 2a §.

K/I-tal Summa kostnader i relation till summa ränte-
netto och övriga rörelseintäkter. Ett veder-
taget nyckeltal inom banksektorn för att 
bedöma relationen mellan kostnader och 
intäkter.
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Underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören intygar att koncernens 
bokslut har upprättats i enlighet med de internationella redo-
visningsstandarderna IFRS såsom de har fastställts av IASB och 
antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens eko-
nomiska ställning och resultat. Moderföreningens redovisning 
har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och 
ger en rättvisande bild av moderföreningens ekonomiska ställ-
ning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och 
moderföreningen ger en rättvisande beskrivning av utveck-
lingen för koncernens och moderföreningens verksamhet, 

 ekonomiska ställning och resultat, och tar upp väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som rör moderföreningen och bolagen 
inom koncernen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som fram-
går nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 6 mars 
2019. Koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat 
och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balans-
räkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 
11 april 2019.

Stockholm den 6 mars 2019

 Göran Färm Linda Frohm Britta Flinkfeldt
 Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot

 Carina Sándor Ewa-May Karlsson Margreth Johnsson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Niclas Nilsson Maria Alfredsson Niklas Karlsson
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Örjan Mossberg Fredrik Larsson Lilly Bäcklund
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Jonas Ransgård Roland Åkesson Therese Borg
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Kommun invest ekonomisk förening,  
org.nr 716453-2074

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Kommun invest ekonomisk förening för år 2018. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 23–100 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderföreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
 resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen  
och för koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
 Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncer-
nen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  
och  koncern redovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 3–21 och 105–107. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsent-
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som 
de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fort-
sätta verksam heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamhe-
ten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
 Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentlig heter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
 agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
 direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens och kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.  
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  författningar 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Kommun invest ekono-
misk förening för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdel-
ning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av föreningens och koncernens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens eko-
nomiska situation, och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och fören-
ingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot för-
eningen, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning 
i kredit institut och värdepappersbolag eller föreningens 
 stadgar.

102 Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2018

REVISIONSBERÄTTELSE



Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om för
slaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummel
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenska
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt  
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta
lande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar. 

Stockholm den

KPMG AB

Anders Tagde
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2018
Vi, av föreningsstämman i Kommun invest ekonomisk förening 
utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommun invest eko-
nomisk förenings verksamhet för år 2018.

Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
stadgarna för Föreningen samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedri-
vits i enlighet med föreningsstämmans uppdrag.

Granskningen har utförts enligt lagen om ekonomiska för-
eningar, stadgarna för Föreningen samt av föreningsstämman 
beslutad arbetsordning för lekmannarevisorerna. Genom att ta 
del av handlingar/underlag för beslut, protokoll, diskussion/
information med företagsledning och föreningsstyrelse samt 
auktoriserade revisorer har granskningen genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och prövning.

Vi bedömer att Föreningens verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt, att verk-

samheten bedrivits i enlighet med kommunalrättsliga regler 
och principer för kommunal verksamhet i företagsform och att 
föreningens interna kontroll har varit tillräcklig.

Lekmannarevisorerna har även föreningsstämmans upp-
drag att granska Kommuninvest i Sverige AB. Under året har vi 
genomfört en grundläggande granskning kring verksamheten, 
intern styrning och kontroll och representation. Vidare har vi 
löpande följt styrelsens arbete genom protokoll. Under 2018 
har genomförts en grundläggande granskning samt fördjupad 
granskning avseende följsamhet mot GDPR och NIS-direktivet. 
Lekmannarevisorerna vill särskilt uppmärksamma stämman 
på resultaten av såväl den fördjupade som den grundläggande 
granskningen.

Vi bedömer sammantaget att Bolagets verksamhet har 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt. Vi bedömer att Bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig.

Örebro den

 Barbro Hassel Cecilia Löfgreen
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Medlemmar i Kommun invest   
ekonomisk förening

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Gävle kommun 1 101 455 1993

Umeå kommun 2 127 119 1993

Trollhättans stad 3 58 728 1993

Lindesbergs kommun 4 23 575 1993

Uddevalla kommun 5 56 259 1993

Vänersborgs kommun 6 39 411 1993

Sandvikens kommun 7 39 208 1993

Varbergs kommun 8 63 630 1993

Mjölby kommun 9 27 373 1996

Region Örebro län 10 302 252 1993

Örebro kommun 11 153 367 1993

Kumla kommun 12 21 640 1993

Laxå kommun 13 5 637 1993

Ljusnarsbergs kommun 14 4 846 1993

Karlskoga kommun 15 30 419 1993

Hallsbergs kommun 16 15 954 1993

Degerfors kommun 17 9 665 1993

Askersunds kommun 18 11 313 1993

Nora kommun 19 10 737 1993

Hällefors kommun 20 6 983 1993

Härnösands kommun 21 25 120 1993

Ale kommun 22 30 926 1993

Norbergs kommun 23 5 795 1993

Karlskrona kommun 24 66 675 1993

Skellefteå kommun 25 72 467 1994

Västerviks kommun 26 36 680 1994

Fagersta kommun 27 13 464 1994

Region Gotland 28 59 249 1994

Alingsås kommun 29 41 070 1994

Smedjebackens kommun 30 10 897 1994

Boxholms kommun 31 5 449 1994

Ockelbo kommun 32 5 906 1994

Tanums kommun 33 12 873 1994

Borlänge kommun 34 52 224 1994

Strömsunds kommun 35 11 703 1994

Kungsbacka kommun 36 83 348 1994

Valdemarsviks kommun 37 7 956 1994

Eda kommun 38 8 575 1994

Gnosjö kommun 39 9 776 1994

Övertorneå kommun 40 4 410 1994

Hedemora kommun 41 15 457 1994

Luleå kommun 42 77 832 1994

Falu kommun 43 58 923 1994

Landskrona stad 44 45 775 1994

Arboga kommun 45 14 138 1994

Munkedals kommun 46 10 503 1994

Orust kommun 47 15 110 1994

Falkenbergs kommun 48 44 701 1994

Region Sörmland 49 294 695 1994

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Katrineholms kommun 50 34 550 1994

Vadstena kommun 51 7 514 1994

Pajala kommun 52 6 039 1994

Piteå kommun 53 42 116 1994

Kristianstads kommun 54 84 908 1994

Bergs kommun 55 7 097 1995

Vårgårda kommun 56 11 658 1995

Ödeshögs kommun 57 5 323 1995

Orsa kommun 58 6 892 1995

Svedala kommun 59 21 576 1995

Lomma kommun 60 24 763 1995

Lekebergs kommun 61 8 116 1995

Kungsörs kommun 62 8 667 1995

Tjörns kommun 63 15 922 1995

Staffanstorps kommun 64 24 724 1995

Härryda kommun 65 37 802 1995

Grums kommun 66 9 016 1995

Höganäs kommun 67 26 566 1995

Ängelholms kommun 68 42 131 1995

Flens kommun 69 16 705 1995

Essunga kommun 70 5 671 1995

Nordmalings kommun 71 7 118 1995

Oskarshamns kommun 72 26 928 1996

Båstads kommun 73 14 948 1996

Storumans kommun 74 5 912 1996

Älvdalens kommun 75 7 121 1996

Sunne kommun 76 13 261 1995

Hjo kommun 77 9 176 1996

Mönsterås kommun 78 13 565 1996

Malå kommun 79 3 122 1997

Högsby kommun 80 6 094 1997

Torsby kommun 81 11 719 1997

Lycksele kommun 82 12 228 1997

Bengtsfors kommun 83 9 846 1997

Åstorps kommun 84 15 987 1997

Simrishamns kommun 85 19 278 1997

Vimmerby kommun 86 15 764 1997

Hultsfreds kommun 87 14 360 1997

Mörbylånga kommun 88 15 048 1997

Arvika kommun 89 26 082 1997

Hammarö kommun 90 16 483 1997

Karlshamns kommun 91 32 330 1997

Skara kommun 92 18 829 1997

Sävsjö kommun 93 11 631 1997

Skurups kommun 94 15 759 1998

Vindelns kommun 95 5 436 1998

Rättviks kommun 96 10 907 1998

Melleruds kommun 97 9 354 1998

Färgelanda kommun 98 6 602 1998
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Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Söderköpings kommun 99 14 618 1998

Vetlanda kommun 100 27 504 1998

Herrljunga kommun 101 9 494 1999

Laholms kommun 102 25 491 1999

Region Gävleborg 103 286 547 1999

Marks kommun 104 34 781 1999

Leksands kommun 105 15 804 1999

Strömstads kommun 106 13 253 1999

Upplands-Bro kommun 107 28 756 1999

Alvesta kommun 108 20 150 1999

Kalix kommun 109 16 058 1999

Bräcke kommun 110 6 376 2000

Örkelljunga kommun 111 10 174 2000

Götene kommun 112 13 232 2000

Ovanåkers kommun 113 11 684 2000

Ydre kommun 114 3 743 2001

Bollebygds kommun 115 9 427 2001

Torsås kommun 116 7 098 2001

Habo kommun 117 12 140 2001

Gagnefs kommun 118 10 271 2001

Sotenäs kommun 119 9 030 2001

Köpings kommun 120 26 268 2001

Bodens kommun 121 28 064 2001

Tranemo kommun 122 11 874 2001

Nässjö kommun 123 31 477 2001

Kinda kommun 124 9 915 2001

Sigtuna kommun 125 48 130 2002

Karlsborgs kommun 126 6 941 2002

Robertsfors kommun 127 6 762 2002

Älvsbyns kommun 128 8 140 2002

Mora kommun 129 20 390 2002

Tranås kommun 130 18 987 2002

Eksjö kommun 131 17 667 2002

Heby kommun 132 13 910 2002

Oxelösunds kommun 133 12 062 2003

Haninge kommun 134 89 989 2003

Kungälvs kommun 135 45 086 2003

Tomelilla kommun 136 13 557 2003

Växjö kommun 137 92 567 2003

Trelleborgs kommun 138 44 902 2003

Lessebo kommun 139 8 780 2003

Säters kommun 140 11 123 2003

Ånge kommun 141 9 411 2003

Region Västmanland 142 273 929 2003

Ljusdals kommun 143 19 033 2003

Norsjö kommun 144 4 094 2003

Hofors kommun 145 9 602 2003

Överkalix kommun 146 3 302 2004

Kils kommun 147 11 962 2004

Härjedalens kommun 148 10 147 2004

Region Värmland 149 281 482 2004

Eslövs kommun 150 33 557 2004

Mullsjö kommun 151 7 324 2004

Vingåkers kommun 152 9 136 2004

Munkfors kommun 153 3 789 2004

Ystads kommun 154 30 226 2004

Säffle kommun 155 15 643 2004

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Bollnäs kommun 156 26 991 2004

Storfors kommun 157 4 055 2004

Huddinge kommun 158 111 722 2004

Håbo kommun 159 21 564 2005

Gällivare kommun 160 17 630 2005

Region Uppsala 161 376 354 2005

Kramfors kommun 162 18 423 2005

Haparanda kommun 163 9 785 2005

Krokoms kommun 164 14 858 2005

Arvidsjaurs kommun 165 6 334 2005

Mariestads kommun 166 24 372 2005

Åsele kommun 167 2 819 2005

Sollefteå kommun 168 19 500 2005

Örnsköldsviks kommun 169 56 089 2005

Karlstads kommun 170 92 497 2005

Surahammars kommun 171 10 088 2005

Filipstads kommun 172 10 837 2005

Motala kommun 173 43 687 2005

Jokkmokks kommun 174 5 001 2005

Hallstahammars kommun 175 16 186 2006

Avesta kommun 176 23 323 2006

Trosa kommun 177 13 309 2006

Lilla Edets kommun 178 14 046 2006

Skinnskattebergs kommun 179 4 429 2006

Kiruna kommun 180 22 992 2006

Finspångs kommun 181 21 758 2006

Lysekils kommun 182 14 611 2006

Söderhamns kommun 183 25 721 2006

Hudiksvalls kommun 184 37 430 2006

Region Norrbotten 185 250 497 2006

Dorotea kommun 186 2 568 2006

Nordanstigs kommun 187 9 517 2006

Arjeplogs kommun 188 2 794 2006

Botkyrka kommun 189 93 106 2006

Nybro kommun 190 20 350 2007

Hagfors kommun 191 11 698 2007

Vännäs kommun 192 8 785 2007

Bjurholms kommun 193 2 450 2007

Eskilstuna kommun 194 105 924 2007

Gnesta kommun 195 11 237 2007

Forshaga kommun 196 11 518 2007

Kalmar kommun 197 68 510 2007

Sjöbo kommun 198 19 153 2007

Stenungsunds kommun 199 26 503 2007

Strängnäs kommun 200 35 761 2007

Åre kommun 201 11 529 2007

Ludvika kommun 202 26 946 2007

Lerums kommun 203 42 137 2007

Nykvarns kommun 204 10 923 2007

Vilhelmina kommun 205 6 752 2007

Emmaboda kommun 206 9 400 2007

Vansbro kommun 207 6 807 2007

Töreboda kommun 208 9 312 2007

Sölvesborgs kommun 209 17 468 2007

Ragunda kommun 210 5 343 2007

Osby kommun 211 13 267 2008

Vaggeryds kommun 212 13 980 2008
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Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Timrå kommun 213 18 060 2008

Knivsta kommun 214 18 720 2008

Åtvidabergs kommun 215 11 537 2008

Uppvidinge kommun 216 9 581 2008

Svenljunga kommun 217 10 683 2008

Tingsryds kommun 218 12 407 2008

Jönköpings kommun 219 139 222 2008

Lunds kommun 220 122 948 2008

Ulricehamns kommun 221 24 445 2008

Tierps kommun 222 21 127 2008

Grästorps kommun 223 5 731 2008

Malung-Sälens kommun 224 10 106 2009

Östra Göinge kommun 225 14 915 2009

Årjängs kommun 226 10 011 2009

Dals-Eds kommun 227 4 806 2009

Vaxholms stad 228 12 023 2009

Älvkarleby kommun 229 9 392 2009

Ljungby kommun 230 28 573 2009

Hörby kommun 231 15 635 2009

Älmhults kommun 232 17 568 2009

Burlövs kommun 233 18 360 2009

Hässleholms kommun 234 52 121 2009

Olofströms kommun 235 13 516 2009

Sala kommun 236 22 816 2009

Öckerö kommun 237 12 945 2009

Kristinehamns kommun 238 24 336 2009

Östhammars kommun 239 22 048 2009

Bromölla kommun 240 12 876 2009

Gullspångs kommun 241 5 293 2009

Aneby kommun 242 6 832 2009

Lidköpings kommun 243 39 879 2009

Bjuvs kommun 244 15 501 2009

Nynäshamns kommun 245 28 290 2009

Norrköpings kommun 246 141 676 2009

Halmstads kommun 247 101 268 2009

Ronneby kommun 248 29 695 2009

Sorsele kommun 249 2 522 2010

Falköpings kommun 250 33 155 2010

Upplands-Väsby kommun 251 45 543 2010

Hylte kommun 252 10 914 2010

Borgholms kommun 253 10 873 2010

Höörs kommun 254 16 637 2010

Vara kommun 255 15 952 2010

Vallentuna kommun 256 33 432 2010

Salems kommun 257 16 786 2010

Tyresö kommun 258 48 004 2010

Tidaholms kommun 259 12 828 2010

Värmdö kommun 260 44 397 2010

Norrtälje kommun 261 61 769 2011

Region Dalarna 262 287 191 2011

Solna stad 263 80 950 2011

Perstorps kommun 264 7 479 2011

Nyköpings kommun 265 56 011 2011

Gislaveds kommun 266 29 857 2011

Borås stad 267 112 178 2011

Enköpings kommun 268 44 429 2012

Åmåls kommun 269 12 720 2012

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

20181231
Medlem  

år

Värnamo kommun 270 34 428 2012

Södertälje kommun 271 97 381 2012

Göteborgs stad 272 571 868 2012

Skövde kommun 273 55 729 2012

Sundbybergs stad 274 50 564 2012

Uppsala kommun 275 225 164 2013

Tibro kommun 276 11 168 2013

Järfälla kommun 277 78 480 2013

Svalövs kommun 278 14 123 2013

Klippans kommun 279 17 600 2014

Markaryds kommun 280 10 260 2014

Region Jämtland Härjedalen 281 130 280 2016

Partille kommun 282 38 443 2016

Region Kronoberg 283 199 886 2016

Sollentuna kommun 284 72 528 2016

Kävlinge kommun 285 31 491 2016

Region Västerbotten 286 270 154 2016

Mölndals stad 287 68 152 2017

Linköpings kommun 288 161 034 2017
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Telefon: 010-470 87 00. Telefax: 019-12 11 98. E-post: förnamn.efternamn@kommun invest.se

www.kommuninvest.se

På Kommun invests webbplats, www.kommuninvest.se, kan 
du läsa mer om Kommun invest, våra tjänster och nyheter som 
påverkar ekonomi och finanser för kommuner och regioner. 
På webbplatsen finner du bland annat:

• Nyhetsbrev, som varje vecka ger våra medlemmar de 
senaste uppdateringarna om utvecklingen inom makro
ekonomi och andra områden som påverkar kommunernas 
ekonomi.

• Rapporter om kommunal ekonomi

• Medlemstidningen Dialog

• Inloggning till finansförvaltningsverktyget KI Finans

•  Information till investerare
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Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska stämman, årligen fastställa arvoden till styrelsen, 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
Valberedningen i föreningen ska årligen lämna ett förslag till föreningsstämman om 
arvoden uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt 
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Årets förslag 
Stämman 2015 fastställde att arvodena från och med 2016 ska följa utvecklingen av 
månadsarvodet för en riksdagsledamot. Riksdagens arvodesnämnd har höjt 
riksdagsledamöternas månadsarvode med 1 500 kronor till 66 900 kronor från och med 
2018-11-01. Någon mer förändring förväntas inte ske före Kommuninvests 
föreningsstämma. 
 
Valberedningen föreslår att arvodena i föreningen, utan avsteg från de principer som 
lades fast i 2015 års stämmobeslut, uppräknas på det sätt som beskrivs i bilagan nedan. 
 
I övrigt föreslår valberedningen inte några förändringar av värderingen av de olika 
uppdragen som ordförande, vice ordförande och ledamot eller av övriga regler för 
arvoden. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till föreningsstyrelsen, lekmannarevisorer och revisor ska utgå enligt bilaga. 
 
 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 

Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Arne Lernhag (M)  
Öckerö kommun  
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Ambjörn Hardenstedt (S) 
Svedala kommun  

 
Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun   

 
Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
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                     Bilaga 
 
Föreslagna arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
Styrelsen 
Ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 301 100 kronor 450 %  
 
Vice ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 200 700 kronor 300 %  
 
Ledamöter (styrelsen och dess arbetsutskott mm) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 111 100 kronor 166 %  
 
Ledamöter (styrelsen) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 8 000 kronor 12 %  
Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  

 
Suppleanter (styrelsen) 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  
 
Bas för arvode 
Bas för angivet arvode i kronor är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts 
av Riksdagens arvodesnämnd. Det riksdagsarvodesbelopp som gäller när 
valberedningens förslag till stämman fastläggs multipliceras med angivet procenttal och 
avrundning sker till närmast högre eller lägre hundratal kronor. Det så beräknade 
arvodesbeloppet i kronor som fastställs av stämman, gäller för tiden till och med 
utgången av följande ordinarie föreningsstämma. 
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Kommentarer om rörliga respektive fasta arvoden 
Rörligt arvode utgår per gång vid närvaro på sammanträde (och annan förrättning på 
föreningens uppdrag). Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång 
vid närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
 
Det fasta arvodet till ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter som väljs att 
ingå i arbetsutskottet omfattar såväl uppdraget i styrelsen som i arbetsutskottet och 
andra utskott och kommittéer eller motsvarande som inrättas av styrelsen (och annan 
förrättning på föreningens uppdrag). Inget rörligt arvode utgår därutöver. 
 
Om någon annan ledamot eller suppleant utses att ingå i kommitté, utskott eller 
motsvarande, utgår rörligt arvode som vid styrelsemöte. 
 
Om styrelsen utser någon som inte tillhör styrelsen att ingå i kommitté, annat utskott 
eller motsvarande, beslutar styrelsen om vilket arvode som skall utgå. 
 
Lekmannarevisorer 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 16 100 kronor 24 %  
Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  

 
Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång vid närvaro på 
sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas uppdrag inom den ekonomiska 
föreningens företag. 
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor 
Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i 
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot eller suppleant är anställd i 
Kommuninvest, utgår inte något arvode. 
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Information om arvoden till styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna i föreningens företag 
Bakgrund 
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest fastighets AB ska fastställa arvoden till styrelsen, 
lekmannarevisorer och revisor enligt bilaga.  
 
Valberedningen anser att det inte framkommit någon information om någon väsentlig 
förändring av styrelsens arbetsformer eller arbetsbelastning som skulle kunna motivera 
en förändring av arvodesnivån.  
 
Med hänvisning till det ovan sagda föreslås att arvodena behålls oförändrade.  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att information om de föreslagna arvodena i föreningens företag, 
lämnats enligt bilaga. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 

Göran Färm, (S)  
Norrköpings kommun 
ordförande  

Linda Frohm, (M)  
Kalix kommun 
vice ordförande  
 

Margreth Johnsson, (S) 
Trollhättans kommun 
 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Vindelns kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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      Bilaga 
 
Förslag till arvoden i föreningens företag 
 
Kommuninvest i Sverige AB 

Styrelsen 
Ordförande 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 550 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget 

och andra förrättningar på bolagets 
uppdrag. 

 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 300 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget 

och andra förrättningar på bolagets 
uppdrag. 

 
Telefonsammanträde och sammanträde per capsulam 
Inget arvode utgår vid telefon- eller per capsulambeslut. 
 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Om ordförande eller ledamot utses att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, utgår 
inget arvode utöver ovan angivna fasta årsarvoden. Om styrelsen utser någon som inte 
tillhör styrelsen att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, beslutar styrelsen om 
vilket arvode som skall utgå. 
 
Lekmannarevisorer 
Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas 
uppdrag inom den ekonomiska föreningens företag. 
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor 
Arvodena inkluderar gottgörelse för omkostnader som uppkommer i anledning av 
uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar bolaget ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot är anställd i Kommuninvest eller är 
utsedd av arbetstagarorganisation, utgår inte något arvode. 



Sida 3/4 
 Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Valberedning 
Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Styrelsearvodering 
Arvode ska utbetalas som lön. 
 
 
Kommuninvest fastighets AB 

Styrelsen 
Ordförande 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde.  

 
Vice ordförande  

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode 0 kronor  
Rörligt arvode   0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Ledamöter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Suppleanter 

Typ av arvode Belopp Anmärkning 
Fast årsarvode   0 kronor  
Rörligt arvode 0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde 

 
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen 
Inget arvode utgår. 
 
Lekmannarevisorer 
Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas 
uppdrag inom den ekonomiska föreningens företag. 
 
Revisor  
Arvode till revisor utgår enligt räkning. 
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Ytterligare om arvoden till styrelsen 
Bolaget lämnar ersättning för faktiska logi- och resekostnader som uppkommit i 
anledning av uppdraget. 
 
Om ordförande, vice ordförande, ledamot eller suppleant är anställd i Kommuninvest, 
utgår inte något arvode. 

Valberedning 
Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
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Fastställande av arvoden till valberedningen 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av val-
beredning i den ekonomiska föreningen. Förslaget skall också innefatta ett förslag till 
arvodering. 
 
Årets förslag 
Vid stämman 2015 beslutades att arvodena från och med stämman 2016 ska följa 
utvecklingen av månadsarvodet för en riksdagsledamot. Riksdagens arvodesnämnd har 
höjt riksdagsledamöternas månadsarvode med 1 500 kronor till 66 900 kronor från och 
med 2018-11-01. Någon mer förändring förväntas inte ske före Kommuninvests 
föreningsstämma. 
 
Baserat på stämmans tidigare beslut föreslås arvoden och principer för ersättning för 
valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förening som framgår av bilaga. 
 
Styrelsen föreslår att arvodena till valberedningen i föreningen, utan avsteg från de 
principer som lades fast i föregående stämmobeslut, uppräknas på det sätt som beskrivs 
i bilagan nedan. 
 
I övrigt föreslår styrelsen inte några förändringar av värderingen av de olika uppdragen 
som ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter eller av övriga regler för 
arvoden. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2019-03-06. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att arvoden till valberedningen i föreningen ska utgå enligt bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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 Bilaga 
 
 
Förslag till nya arvoden för valberedningen i föreningen 
 
Valberedningens ordförande 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 8 000 kronor 12 %  
Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  

 
Valberedningens vice ordförande 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Fast årsarvode 4 700 kronor 7 %  
Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  

 
Valberedningens ledamöter och adjungerade 

Typ av arvode Belopp 
Motsvarar % 
av bas för 
arvode 

Anmärkning 

Rörligt arvode 4 700 kronor 7 %  
 
Bas för arvode 
Bas för angivet arvode i kronor är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts 
av Riksdagens arvodesnämnd. Det riksdagsarvodesbelopp som gäller när styrelsens 
förslag till stämman fastläggs multipliceras med angivet procenttal och avrundning sker 
till närmast högre eller lägre hundratal kronor. Det så beräknade arvodesbeloppet i 
kronor som fastställs av stämman, gäller för tiden till och med utgången av följande 
ordinarie föreningsstämma. 
 
Kommentarer om arvodena 
Rörligt arvode utgår per gång vid närvaro på sammanträde (och annan förrättning på 
föreningens uppdrag). Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång 
vid närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode. 
 
Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i 
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte. 
 
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som 
uppkommit i anledning av uppdraget. 
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Arbetsordning för valberedningen i föreningen  
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje 
år se över arbetsordningen för valberedningen i föreningen samt överlämna ett förslag 
till föreningsstämman för beslut. 
 
Styrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-03-06.Vid översynen ska 
styrelsen inhämta valberedningens eventuella synpunkter. 
 
Valberedningens synpunkter 
Valberedningen beslöt 2019-01-18 att till föreningsstyrelsen framföra att arbets-
ordningen enligt beredningens uppfattning behöver ändras genom att valberedningens 
sammansättning ändras så att samtliga riksdagspartier har en (1) ledamot i 
valberedningen. 
 
Styrelsens behandling 
En ändring av arbetsordningen så att valberedningens önskemål uppfylls innebär att 
stadgarna för föreningen först måste ändras så att valberedningen kan bestå av högst 8 
ledamöter. Stadgarna idag innebär att valberedningen i föreningen får ha högst 7 
ledamöter. 
 
Normalt förbereds stadgeändringar genom att ändringen föregås av information och 
diskussion vid styrelsemötet i december och därefter på medlemssamråden i januari. 
Eftersom detta inte har genomförts så föreslår styrelsen att stadgarna inte ändras i år, 
men Arbetsordningen för valberedningen ändras så att det framgår i arbetsordningen att 
samtliga partier som har en ordinarie ledamotsplats i styrelsens för Kommuninvest 
Ekonomisk Förening får en ledamotsplats i valberedningen samt att om ett riksdagsparti 
inte har en ordinarie plats i föreningsstyrelsen adjungeras en ledamot från detta parti till 
valberedningen. Stadgarna kan därefter ändras vid årsstämman 2020 med normala  
förberedelser. 
 
Förändringarna i bilagan utgår från att föreningsstämman ställer sig bakom styrelsens 
förslag. Förändringarna är markerade med röd text.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningen i den lydelse som framgår 
av bilagan. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 



  
  Bilaga 78
  
                                                                                                                                 
 
  Kommuninvest ekonomisk förening 
  Arbetsordning för valberedningen i föreningen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommuninvest ekonomisk förening 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsordning  
för  

valberedningen 
i 

föreningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fastställd vid ordinarie stämma i Kommuninvest ekonomisk förening  

den 1120 april 2019   



  Kommuninvest ekonomisk förening 
  Arbetsordning för valberedningen i föreningen 
     2 (6) 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ............................................................................................................................. 3 
2. Valberedningen och dess uppgifter .................................................................................... 3 

2.1 Allmänt ....................................................................................................................... 3 
2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningen.................................................. 3 
2.3 Särskilt om valberedningens arbete ............................................................................ 4 

3. Valberedningens sammanträden ........................................................................................ 5 
3.1 Ordförande vid sammanträdena ................................................................................. 5 
3.2 Protokoll ..................................................................................................................... 5 

4. Övrigt ................................................................................................................................. 6 
4.1 Information och tystnadsplikt ..................................................................................... 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Kommuninvest ekonomisk förening 
  Arbetsordning för valberedningen i föreningen 
     3 (6) 
 
 

 

1. Inledning 
Valberedningen i föreningen har som övergripande uppgift att vara föreningsstämmans organ 
för beredning av stämmans beslut om val av styrelse och lekmannarevisorer med syfte att 
skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. 
 
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättningar bereds i en 
strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och 
lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa 
goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.  
 
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör valberedning inför stämmans val av 
yrkesrevisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då erfordras. 
 
Föreningens styrelse utser inom sig en valberedning för föreningens företag, som ansvarar för 
beredning inför årsstämmornas val av styrelse mm. 
 
Valberedningen för föreningen skall representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman 
skall på förslag av föreningens styrelse utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 1120 april 20197. 
Föreningens styrelse ansvarar för att arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens förslag 
föreläggs stämman för beslut varje år. Vid översynen skall styrelsen inhämta valberedningens 
synpunkter. 

2. Valberedningen och dess uppgifter 
2.1 Allmänt 
Valberedningens uppgifter regleras i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening och i 
denna arbetsordning. 
 
För valberedningen för föreningens företag gäller en särskild arbetsordning. 

2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningen 
Valberedningens sammansättning och oberoende 
Valberedningen skall ha minst fem och högst sju ledamöter. De personer som föreslås ingå i 
valberedningen skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara 
förtroendevald hos medlem. Valberedningen ska bestå av en (1) ledamot från samtliga partier 
som är representerade i föreningsstyrelsen. Om ett riksdagsparti inte har en ordinarie plats i 
föreningsstyrelsen adjungeras en ledamot från detta parti till valberedningen. 
 
Ledamot eller adjungerad i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot, suppleant eller 
revisor i annat föreningsorgan inom Kommuninvestkoncernen.  
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Information om vilka personer som utsetts till valberedning skall återfinnas på föreningens 
hemsida. 
 
Föreningen skall snarast efter det ledamöterna valts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen skall 
återfinnas på föreningens hemsida, där det även skall anges hur medlem kan lämna förslag till 
valberedningen. 
 
Stämmoordförande och justerare 
Valberedning skall lämna förslag till ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma. 
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen skall lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter 
samt suppleanter i föreningens styrelse samt lekmannarevisorer i föreningen samt föreslå 
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt 
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 
 
Samråd  
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild 
av hur arbetet i styrelsen fungerar. 
 
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av 
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i Föreningen eller på annat sätt som 
valberedningen finner lämpligt. 
 
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
utforma de förslag som skall föreläggas stämman. Kostnaden för detta bärs av Föreningen. 
Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ service från bolaget. 
 
Lekmannarevisorer 
Valberedningen skall lämna förslag till två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt presenteras av valberedningen 
på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Valberedningens arbete och förslag syftar till att skapa grundläggande förutsättningar för  
att styrelsen ska kunna uppfylla de krav som kommer att ställas på den, som en följd av 
föreningens ändamål och verksamhet. 
 
Som underlag för sina förslag skall valberedningen: 
 
• Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och 

landstingmedlemsregioner återspeglas i styrelsens sammansättning. Beredningen skall 
också eftersträva en jämn könsfördelning, att ledamöterna representerar olika geografiska 
delar av landet samt att det finns ledamöter från medlemmar av olika storlek, samt 
 



  Kommuninvest ekonomisk förening 
  Arbetsordning för valberedningen i föreningen 
     5 (6) 
• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall 

fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna beaktas. På föreningens hemsida 
skall anges hur medlem kan lämna förslag till valberedningen. 

 
De personer som föreslås som ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt 
suppleanter skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara förtroendevald 
hos medlem.  
 
Fördelningen av styrelseplatser mellan de olika partierna skall bygga på utfallet i kommunal-
valen i de kommuner och landstingregioner som var medlemmar vid utgången av det år då 
allmänna val genomförts - med utgångspunkt från mandatfördelning, skillnaderna i 
medlemmarnas invånarantal och förekommande samarbeten mellan partierna. 
 
Denna fördelningsgrund skall vara oförändrad intill dess nya allmänna val hållits. Med 
utgångspunkt från resultatet i kommunalvalet, skall beredningen eftersträva att i första hand 
de partier som finns företrädda i riksdagen får representation i styrelsen. 
 
Till ordförande skall en förtroendevald som har sin hemvist i det eller de partier som bildar 
regering föreslås och till vice ordförande en förtroendevald som har sin hemvist i det största 
av de partier som bildar opposition i riksdagen föreslås. 
 
Valberedningen skall också föreslå i vilken ordning suppleanterna skall tjänstgöra vid förfall 
för ordinarie ledamot. 
 
Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på 
föreningens hemsida. 
 
Valberedningen skall på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. 
Valberedningen skall också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits. 
 
Person som föreslagits för inval till styrelsen skall såvitt möjligt närvara på stämman för att 
kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna. 

3. Valberedningens sammanträden 
3.1 Ordförande vid sammanträdena 
Föreningsstämman utser varje år en ordförande och en vice ordförande i valberedningen. 
 

3.2 Protokoll 
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll 
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av 
valberedningen särskilt utsedd person. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande 
av de krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och 
det underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av 
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt 
att få antecknat. 
 
Protokollen skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild 
vid sammanträdet därtill utsedd person. 
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Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs 
samtliga ledamöter. 
 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens 
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga 
handlingar förvaras på ett betryggande sätt. 

4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska, 
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 
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Arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje 
år se över arbetsordningen för valberedningen i föreningens företag samt överlämna ett 
förslag till föreningsstämman för beslut. 
 
Nuvarande arbetsordning fastställdes på stämman 2018-04-26. Styrelsen behandlade 
ärendet vid sitt sammanträde 2019-03-06. I förslaget till arbetsordning för 
lekmannarevisorerna (kommande punkt på dagordningen) föreslås att 
lekmannarevisorerna inte längre ska ha ansvaret för upphandlingen av externrevisorer. 
Styrelsen föreslår att förändringen också får genomslag i den arbetsordning som avser 
valberedningen i föreningen företag. I övrigt har några redaktionella ändringar gjorts. 
Förändringarna framgår i röd text. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att stämman beslutar 
 
att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningens företag i den lydelse som 
framgår av bilagan samt 
 
att uppdra åt föreningens representant vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB besluta att den av föreningsstämman 
fastställda arbetsordningen för valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förenings 
företag ska fastställas. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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1. Inledning 
Valberedningen för föreningens företag har som övergripande uppgift att vara föreningens 
och bolagsstämmornas organ för beredning av stämmornas beslut om val av styrelser och 
lekmannarevisorer med syfte att skapa ett bra underlag för stämmornas behandling av dessa 
ärenden. 
 
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättning bereds i en strukturerad 
och transparent process, som ger aktieägaren möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i 
tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa goda 
förutsättningar för väl underbyggda beslut.  
 
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör valberedning inför stämmans val av 
yrkesrevisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då erfordras. 
 
Valberedningen för föreningens företag skall representera föreningens styrelse. Förenings-
styrelsen skall inom sig utse ledamöterna i beredningen. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 11xx april 
2019xx samt vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB och 
Kommuninvest fastighets AB (”bolagen”) samma dag. Föreningens styrelse ansvarar för att 
arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens förslag föreläggs stämmorna för beslut varje år. 
Vid översynen skall styrelsen inhämta bolagsstyrelsernas synpunkter. 

2. Valberedningen och dess uppgifter 
2.1 Allmänt 
Valberedningen i föreningens företag har de uppgifter som regleras i stadgarna för 
Kommuninvest ekonomisk förening och i denna arbetsordning. 

2.2 Om valberedningen och dess uppgifter i föreningens företag 
Valberedningens sammansättning och oberoende 
Valberedningen skall ha minst tre och högst fem ledamöter. De personer som föreslås ingå i 
valberedningen skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara ledamot i 
styrelsen för föreningen. 
 
Ledamot i valberedningen för föreningens företag får inte samtidigt vara ledamot, suppleant 
eller revisor i föreningens företag. 
 
Information om vilka personer som utsetts till valberedning skall återfinnas på bolagens 
hemsida. 
 
Bolagen skall snarast efter det ledamöterna utsetts och senast sex månader före ordinarie 
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen skall 
återfinnas på bolagens hemsida där det även skall anges hur man kan lämna förslag till 
valberedningen. 
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Stämmoordförande och justerare 
Valberedning skall lämna förslag till ordförande och justerare vid årsstämma i bolagen. 
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman. 
 
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter 
Valberedningen skall lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i 
bolagens styrelser samt lekmannarevisorer i bolagen samt föreslå styrelsearvode uppdelat 
mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för 
utskottsarbete samt arvode till revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
Samråd 
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild 
av hur arbetet i styrelserna fungerar. 
 
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av 
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i bolaget eller på annat sätt som 
valberedningen finner lämpligt. 
 
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
utforma de förslag som skall föreläggas stämmorna. Kostnaden för detta bärs av den juridiska 
enhet som arbetet avser. Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ 
service från bolaget. 
 
Lekmannarevisorer 
Valberedningen skall lämna förslag på två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av 
dessa. Valberedningen skall samråda med valberedningen i föreningen och om inte särskilda 
skäl talar däremot, skall samma personer föreslås som lekmannarevisorer såväl i föreningen 
som i föreningens företag. Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämma samt presenteras 
av valberedningen på stämman. 

2.3 Särskilt om valberedningens arbete 
Som underlag för sina förslag skall valberedningen 
 
• Beakta de särskilda krav som den finansiella lagstiftningen och Finansinspektionens 

föreskrifter uppställer på styrelsen och styrelsens ledamöter i kreditmarknadsbolaget, 
• Bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas 

på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av den 
utvärdering av styrelsen som har skett, 

• Fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning 
behöver rekryteras  samt  

• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall 
fyllas, varvid förslag som inkommit från föreningen skall beaktas. 

 
Minst en ledamot i bolagets styrelse skall vara eller ha varit förtroendevald i en kommun eller 
ett landsting och besitta kunskap om kommunsektorn och den politiska processen. 
 
Den som är ledamot i föreningens styrelse skall inte samtidigt vara ledamot i bolagets 
styrelse. 
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Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagens 
hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas, skall på hemsidan, för styrelseledamot som 
föreslås för nyval eller omval anges: 
 
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
• uppdrag i bolaget, föreningen eller hos medlem och andra väsentliga uppdrag,   
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av finansiella instrument i 

bolaget, 
• om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen,  
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt   
• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägaren vid bedömningen av den 

föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. 
 
Valberedningen skall på stämmorna presentera och motivera sina förslag, varvid särskild 
motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen skall också 
lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.  

3. Valberedningens sammanträden 
3.1 Ordförande vid sammanträdena 
Den ledamot som av föreningens styrelse utsetts att vara ordförande för valberedningen, leder 
beredningens sammanträden. 
 
Om den som utsetts till ordförande inte kan närvara, utser valberedningen annan ledamot att 
för tillfället leda beredningens arbete.  

3.2 Protokoll 
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll 
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av valbered-
ningen särskilt utsedd person. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande av de 
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det 
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av 
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt 
att få antecknat. 
 
Protokollen skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild 
vid sammanträdet därtill utsedd person. 
 
Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs 
samtliga ledamöter. 
 
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens 
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga 
handlingar förvaras på ett betryggande sätt. 
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4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska, 
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 

4.2 Delägda företag 
Valberedningen skall bereda förslag att utse ledamöter, i av koncernföretag delägda företag, 
deras arvodering, samt - i förekommande fall - vem av de föreslagna personerna som skall 
väljas till ordförande.  
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Arbetsordning för lekmannarevisorerna 
Bakgrund 
Arbetsordningen för lekmannarevisorerna fastställdes av föreningsstämman i 
Kommuninvest ekonomisk förening 2018-04-26. Lekmannarevisorerna ska varje år se 
över arbetsordningen och förelägga densamma för beslut vid föreningsstämman.  
 
Undertecknade valda lekmannarevisorer har genomfört denna översyn och föreslår 
några ändringar i arbetsordningen.  
 
Vi anser att ansvaret för att upphandla externrevisor till Kommuninvestkoncernen och 
till koncernens bolag inte bör åvila lekmannarevisorerna. Den uppgiften bör styrelsen 
för föreningen eller den som styrelsen utser ansvara för.  
 
Som en konsekvens av att lekmannarevisorerna inte bör upphandla externrevisor bör 
inte heller uppdraget att följa upp externrevisorernas kostnader åvila 
lekmannarevisorerna. Även här bör styrelsen för föreningen eller den som styrelsen 
utser ansvara för nämnda uppföljning. 
 
Föreslagna ändringar är markerade med röd text i bilagan. 
 
Förslag till beslut 
Lekmannarevisorerna föreslår att stämman beslutar 
 
att fastställa bilagda arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
 
Kommuninvest ekonomisk förening 
 
 
 
Barbro Hassel   Cecilia Löfgreen 
Lekmannarevisor  Lekmannarevisor 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2019-03-22 
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1. Inledning 
Lekmannarevisorernas uppgift är att vara föreningsstämmans organ för granskning av 
Kommuninvest ekonomisk förening (föreningen), Kommuninvestkoncernen och koncernens 
företag. Lekmannarevisorerna är revisorer i den mening som anges i 8 kap 1§ lagen om 
ekonomisk förening. 
 
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör också valberedning för stämmornas val 
av auktoriserad revisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då behövs. 
 
Lekmannarevisorerna skall representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman skall på 
förslag av valberedningen i föreningen utse dem. 
 
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 1120 april 20179. 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att hela arbetsordningen ses över varje år. Lekmanna-
revisorernas förslag föreläggs föreningsstämman för beslut varje år. 

2. Lekmannarevisorernas uppgifter 
2.1 Allmänt 
Lekmannarevisorernas uppgifter i föreningen och koncernen, regleras i lagen om ekonomiska 
föreningar, i stadgarna för föreningen samt i denna arbetsordning. 
 
För lekmannarevisor som av årsstämma i koncernbolag också utsetts till lekmannarevisor i 
bolaget, regleras granskningsuppgiften i aktiebolagslagen. 
 
Lekmannarevisorernas sammansättning och oberoende 
Det skall finnas två lekmannarevisorer i föreningen. Samma personer som utses till lekmanna-
revisorer i föreningen, skall också utses till lekmannarevisorer i övriga företag inom 
koncernen. 
 
Den som utses till lekmannarevisor skall vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha 
särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i 
offentlig sektor. 
 
I övrigt regleras valbarhet som lekmannarevisor och revisors oberoende i lagen om 
ekonomiska föreningar och i stadgarna för föreningen. 
 
Lekmannarevisorernas behov av extern kompetens och resurser i övrigt 
Lekmannarevisorerna äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att 
fullgöra revisionsuppdraget. Kostnaden för detta bärs av den juridiska enhet som arbetet 
avser. Lekmannarevisorerna äger rätt att begära sekreterarresurs och annan administrativ 
service från bolaget. 
 

2.2 Lekmannarevisorernas uppgifter  
Granskningsuppdraget 
Utöver den granskning som skall ske enligt lag skall lekmannarevisorerna särskilt granska om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om 
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verksamheten bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler och principer för kommunal 
verksamhet i företagsform. 
 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 
granskning kräver. Lekmannarevisorerna skall i tillämpliga delar och så långt det är möjligt 
genomföra sitt uppdrag med beaktande av God revisionssed i kommunal verksamhet1.  
 
Samverkan med den auktoriserade revisorn mm 
Lekmannarevisorerna skall samverka med den auktoriserade revisorn vid planering och 
genomförande av revisionsuppdraget. Lekmannarevisorerna skall delta vid de 
revisionssammanträden som genomförs med förvaltningen. 
 
Lekmannarevisorerna följer även upp den auktoriserade revisorns arvodesdebitering. 
 
Informationsutbyte med föreningens styrelse och bolagsstyrelsen 
Lekmannarevisorerna skall minst en gång per år träffa föreningens styrelse eller särskilt 
styrelseutskott samt bolagsstyrelsen eller särskilt styrelseutskott för att informera om 
revisionens inriktning och omfattning samt synen på föreningens och koncernens respektive 
bolagets risker. Om möjligt bör dessa möten ske gemensamt med den auktoriserade revisorn. 
 
Beredning av stämmoärende vid val av auktoriserad revisor 
Lekmannarevisorerna bereder vart fjärde år eller vid behov, föreningsstämmans och 
bolagsstämmornas val av auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Vid behov 
initierar och genomför lekmannarevisorerna upphandling av de externa revisionstjänsterna i 
föreningen och i koncernens företag. Lekmannarevisorernas förslag skall presenteras i 
kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida. 
 
Lekmannarevisorerna skall på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag samt 
lämna en redogörelse för hur dess beredningsarbete bedrivits. 

3. Lekmannarevisorernas sammanträden 
3.1 Sammanträden 
Lekmannarevisorerna sammanträder minst fyra gånger per år i anslutning till upprättandet av 
årsredovisning, delårsrapport eller annan rapportering som avser koncernen samt i övrigt vid 
behov för beredningsuppgifter. 

3.2 Protokoll 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll ska 
föras av revisorernas sekreterare. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande av de 
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det 
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på.  
 
Protokollen skall när sekreterare utsetts, undertecknas av sekreteraren och justeras av 
lekmannarevisorerna. I annat fall undertecknas protokollet av lekmannarevisorerna själva. 

                                                 
1 Sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Lekmannarevisorerna 
svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga handlingar förvaras 
på ett betryggande sätt. 

4. Övrigt 
4.1 Information och tystnadsplikt 
All information som lämnas till lekmannarevisorerna och som inte är offentliggjord ska, med 
beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den 
finansiella lagstiftningen samt enligt avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att 
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får 
inte lämnas vidare eller röjas för annan. 
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Val av styrelse och av dess ordförande och vice 
ordförande 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska stämman årligen välja styrelse, ordförande och vice 
ordförande. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar 
 
att för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande styrelse, 
ordförande och vice ordförande: 
 
Ordinarie ledamöter 
Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval 
Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplogs kommun, omval 
Linda Frohm, (M), Kalix kommun, omval 
Göran Färm, (S), Norrköpings kommun, omval 
Ewa-May Karlsson, (C), Region Västerbotten, omval 
Fredrik Larsson, (M), Region Värmland, omval 
Maria Liljedahl, (SD), Köpings kommun, nyval 
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval 
Kenneth Nilsson, (S), Örebro kommun, nyval 
Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun, omval 
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval 
Bo Rudolfsson, (KD), Laxå kommun, nyval 
Carina Sándor, (L), Skinnskattebergs kommun, omval 
Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun, nyval 
Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnsköldsviks kommun, nyval  
 
Suppleanter 
Peter Hemlin, (M), Bollebygd kommun, omval 
Catharina Winberg, (M), Växjö kommun, omval 
Christina Johansson, (M), Arboga kommun, omval 
Anders Johansson, (C), Mönsterås kommun, nyval 
Elisabeth Peltola, (C), Älmhults kommun, nyval 
Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun, omval 
Peter Kärnström (S), Sandvikens kommun, omval 
Ulf Olsson, (S), Borås Stad, omval 

2019-03-22 
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Hans Lindberg, (S), Umeå kommun, omval 
Ann-Marie Johansson, (S), Region Jämtland Härjedalen, omval 
Catharina Fredriksson (S), Oxelösund kommun, nyval 
Teddy Nilsson, (SD), Svalöfs kommun, nyval 
Martin Kirschberg, (SD), Torsås kommun, nyval 
Maria Fälth, (KD), Upplands-Väsby kommun, nyval 
Jeanette Wäppling, (V), Gällivare kommun, nyval 
 
Ordförande: Göran Färm, omval 
Vice ordförande: Linda Frohm, omval 
 
att när ordinarie ledamot är förhindrad, ska suppleant tjänstgöra enligt följande 
turordning: 
 

Vid frånvaro av ordinarie 
ledamot för 

Tjänstgör suppleant i följande 
ordning 

Moderaterna (M) M, KD, L, C, S, V, SD 
Centerpartiet (C) C, M, L, KD, S, V, SD 
Liberalerna (L) L, M, C, KD, S, V, SD 
Kristdemokraterna (KD) KD, M, C, L, S, V, SD 
Socialdemokraterna (S) S, V, C, L, M, KD, SD 
Vänsterpartiet (V) V, S, M, C, L, KD, SD 
Miljöpartiet (MP) Har för närvarande inte någon 

ordinarieledamot i styrelsen 
Sverigedemokraterna (SD) SD, S, M, KD, C, L, V 

 
Om mer än en suppleant från angivet parti är närvarande, tjänstgör de i den 
ordningsföljd som de upptagits i protokollet från stämman där de valdes. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Arne Lernhag (M)  
Öckerö kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Ambjörn Hardenstedt (S) 
Svedala kommun  

Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun   

Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
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Information om val av styrelse i föreningens företag 
Bakgrund 
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i 
Sverige AB och Kommuninvest fastighets AB ska välja styrelse enligt bilaga.  
 
Det noteras att val av revisorer i förekommande fall bereds av lekmannarevisorerna och 
att föreningsstämman själv utser lekmannarevisorer i kreditmarknadsbolaget. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar 
 
att i protokollet notera att information om föreslagna val av styrelse lämnats enligt 
bilaga. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 

Göran Färm, (S)  
Norrköpings kommun 
ordförande  

Linda Frohm, (M)  
Kalix kommun 
vice ordförande  
 

Margreth Johnsson, (S) 
Trollhättans kommun 
 

Ewa-May Karlsson, (C) 
Vindelns kommun 
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      Bilaga 
 
 
Förslag till val av styrelser i föreningens företag 
 
Kommuninvest i Sverige AB 
Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ellen Bramness Arvidsson, omval 
Kurt Eliasson, omval 
Lars Heikensten, omval 
Erik Langby, omval 
Johan Törngren, omval 
Anna von Knorring, omval 
Kristina Sundin Jonsson, omval 
 
Ordförande: Ellen Bramness Arvidsson, omval 
 
Kommuninvest fastighets AB 
Styrelse 
För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs: 
 
Ordinarie ledamöter 

Ulf Bengtsson, omval 
Malin Norbäck, omval 
Maria Viimne, omval 
 
Suppleant 

- 
 
Ordförande: Ulf Bengtsson, omval 
Vice ordförande: Malin Norbäck, omval 
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Val av valberedning i föreningen och av dess 
ordförande och vice ordförande 
Bakgrund 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av val-
beredning i den ekonomiska föreningen. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2019-03-06. Förslaget baseras på att föreningsstämman 
under ärendepunkt 17, bilaga 4, beslutat att förändra arbetsordningen för 
valberedningen så att samtliga riksdagspartier som innehar ordinarie styrelseplatser i 
styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening har en representant i valberedningen 
samt att riksdagspartier som inte har en ordinarie styrelseplats bereds möjlighet att delta 
i valberedningens arbete genom en adjungerad ledamot. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande valberedning i 
föreningen samt ordförande och vice ordförande: 
 
Kenneth Carlsson, (L), Färgelanda kommun, omval 
Anders Ceder (S), Region Örebro län, omval 
Martina Mossberg, (M), Haninge kommun, omval 
Lars Nyström, (SD), Skurup kommun, nyval 
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval 
Håkan Stålbert, (KD), Örebro kommun, nyval 
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, nyval 
 
Ordförande: Anders Ceder, omval 
Vice ordförande: Martina Mossberg, nyval 
 
att adjungera en ledamot från Miljöpartiet till valberedningen. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Val av lekmannarevisor  
Bakgrund 
Det noteras att föreningsstämman 2017-04-20 beslutade att, intill slutet av ordinarie 
stämma som hålls år 2020, välja lekmannarevisorerna Barbro Hassel och Cecilia 
Löfgreen i föreningen, i kreditmarknadsbolaget och i fastighetsbolaget. 
 
Cecilia Löfgreen innehar inte längre förtroendeuppdrag i en av Kommuninvests 
medlemmar, vilket innebär att hon inte längre kan inneha uppdraget som 
lekmannarevisor.  
 
Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att stämman beslutar 
 
att för tiden intill slutet av den ordinarie stämma som hålls år 2020, välja Anki 
Svensson, (M), Tyresö kommun som lekmannarevisor i Kommuninvest ekonomisk 
Förening, Kommuninvest i Sverige AB samt i Kommuninvest fastighets AB. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 
Anders Ceder (S) 
Region Örebro län 
Ordförande  

Arne Lernhag (M)  
Öckerö kommun 
Vice ordförande  

Kenneth Carlsson (L) 
Färgelanda kommun 

Ambjörn Hardenstedt (S) 
Svedala kommun  

 
Elisabet Lassen (S) 
Sollefteå kommun   

 
Martina Mossberg (M) 
Haninge kommun 

 
Kerstin Sjöström (C) 
Nordmalings kommun 
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Val av representanter till bolagsstämmorna i 
Kommuninvest i Sverige AB och övriga bolag 
 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska ordinarie förenings-
stämman utse representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag.  
 
Föreningen äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest i Sverige AB som i sin tur 
äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest fastighets AB. 
 
Styrelsen behandlade detta ärende 2019-03-06. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att utse föreningsstyrelsens ordförande, med föreningsstyrelsens vice ordförande som 
ersättare, till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB, som 
genomförs 2019 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma som genomförs 
under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, 
 
att utse kreditmarknadsbolagets styrelseordförande, med föreningsstyrelsens vice 
ordförande som ersättare, till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest 
fastighets AB som genomförs 2019 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma 
som genomförs under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma samt 
 
att representanterna ska besluta i enlighet med föreningsstämmans instruktioner, i 
förekommande fall föreningsstyrelsens instruktioner, samt i vad gäller val av styrelser, 
övriga funktionärer och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Förslag till ändrad bolagsordning i Kommuninvest i 
Sverige AB 
 
Bakgrund och behov av ändrad bolagsordning 
I nuvarande bolagsordning finns en skrivning om värdepappersrörelse. Det är inte 
klarlagt om Bolaget avser att söka tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och därför 
föreslår styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB att skrivningen utgår.  
 
Därutöver föreslås några mindre redaktionella ändringar. Ändringarna framgår i röd 
text. 
 
Föreningsstyrelsen behandlade ärendet 2019-03-06 och tillstyrkte förslaget till ändrad 
bolagsordning. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att tillstyrka förslaget till ändrad bolagsordning, samt 
 
att uppdra till föreningens ombud vid årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där 
fastställa en ny bolagsordning med den lydelse som framgår av bilagan. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2019-03-22 
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BOLAGSORDNING 
FÖR  

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 
 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma 
 
Bolagets firma är Kommuninvest i Sverige Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 
 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro. 
 
 
§ 3 Bolagets verksamhet 
 
Kommuninvest i Sverige AB är ett samarbetsorgan i finansfrågor vars syfte är att 
kostnadseffektivisera upplåningsverksamheten för kommuner, kommunala bolag, kommunala 
stiftelser och kommunalförbund samt att tillhandahålla finansiell service inom det kommunala 
området. Det primära syftet med bolagets verksamhet är inte att generera vinst åt dess ägare. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen; 
 
(i) låna upp medel, till exempel genom att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten 
eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 
 
(ii) lämna krediter dels till kommuner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
(fortsättningsvis benämnda ”Medlemskommuner”), dels – mot borgen av Medlemskommun – till 
kommunala företag, kommunala stiftelser och kommunalförbund,  
 
(iii) driva värdepappersrörelse i form av handel med finansiella instrument för egen räkning (lag 
om värdepappersmarknaden, 2 kap 1 § pkt 3), 
 
(iiiv) medverka vid finansiering för Medlemskommuner, kommunala företag, kommunala 
stiftelser och kommunalförbund, 
   
(iv) lämna ekonomisk rådgivning eller annan finansiell och administrativ service till 
Medlemskommuner, kommunala företag, kommunala stiftelser och kommunalförbund.  
 
Med kommun avses kommun och regionlandsting. Med kommunalt företag avses bolag eller 
förening varöver Medlemskommun självt eller tillsammans med en eller flera andra 
Medlemskommuner, direkt eller indirekt, genom majoritetsägande, röstmajoritet eller avtal 
utövar ett bestämmande inflytande.  
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Med kommunal stiftelse avses stiftelse varöver Medlemskommun självt eller tillsammans med en 
eller flera andra Medlemskommuner, direkt eller indirekt, genom röstmajoritet eller avtal utövar 
ett bestämmande inflytande. Med kommunalförbund avses kommunalförbund enligt 3 kap 8 § 
kommunallagen (2017:725) förutsatt att dess medlemmar uteslutande består av 
Medlemskommuner.   
 
Bolaget får förvärva och förvalta fast egendom i syfte att tillgodose bolagets lokalbehov. 
 
Bolaget får förvärva aktier och andelar i företag, om förvärvet ingår som ett led i organisationen 
av verksamheten. 
 
Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas proportionellt mellan dess aktieägare i 
förhållande till aktieinnehav. 
 
 
§ 4 Krediter 
 
Kredit får endast undantagsvis och i en omfattning, som inte kan äventyra bolagets likviditet, 
lämnas för längre tid än som motsvarar tidigaste förfallodag för bolagets däremot svarande 
upplåning. 
 
 
§ 5 Anskaffande av medel 
 
Bolagets refinansiering, som till exempel att ta emot återbetalningspliktiga medel från 
allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter ska ske mot säkerhet 
utställd av svenska staten eller i form av solidarisk proprieborgen utställd av svensk kommun. 
Bolagets refinansiering kan även ske genom ingående av avtal om repor och mot lämnande av 
säkerhet genom pantsättning av värdepapper. 
 
 
§ 6 Aktiekapital och antal aktier 
 
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 5 000 miljoner kronor och högst till 20 000 miljoner 
kronor och motsvaras av lägst 50 miljoner aktier och högst 200 miljoner aktier. 
 
 
§ 7 Ledamöter och suppleanter i styrelsen  
 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter.  
 
Ledamöter väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman 
utser även ordförande i styrelsen. 
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§ 8 Beslutsdelegering och instruktioner utfärdade av styrelsen 
  
Styrelsen äger bemyndiga verkställande direktören eller annan att vidtaga sådana åtgärder, som 
annars ankommer på styrelsens egen prövning. Sådant bemyndigande ska åtföljas av direktiv 
eller instruktioner fastställda av styrelsen. Beslutanderätt i ärenden av principiell beskaffenhet får 
ej delegeras. 
 
Styrelsen ska vidare i särskild instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter som ska 
tillkomma verkställande direktören. Denna instruktion ska fastställas för ett år i sänder. 
 
 
§ 9 Revisorer och lekmannarevisorer 
 
Årsstämman ska utse en revisor och får utse en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant 
utses för tid som beslutas av årsstämman, dock inte för en längre tid än intill slutet av den 
årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
 
Ordinarie föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening får utse två lekmannarevisorer 
för bolaget för tid som därvid beslutas av föreningsstämman. Sådan lekmannarevisor får ersättas 
efter beslut av föreningsstämman.  
 
 
§ 10 Årsstämma  
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1)  Val av ordförande vid stämman. 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3) Godkännande av dagordning. 
4) Val av en eller två justerare. 
5) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 
7)  Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
8) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 
11)  Fastställande av arvoden åt styrelse, valberedningen och revisorer. 
12)  Val av styrelse och av styrelsens ordförande. 
13) Fastställande av arbetsordning för valberedningen. 
14) Val, i förekommande fall, av revisorer och av revisorssuppleanter. 
15) Fastställande, i förekommande fall, av ägardirektiv inklusive principer för ersättning till, 

och andra anställningsförmåner till bolagsledningen. 
16)  Beslut om plats för nästa årsstämma. 
17) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen. 
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§ 11 Ort för bolagsstämma 
 
Bolagsstämma kan förutom i Örebro även hållas i Stockholm, Malmö, Göteborg eller Umeå. 
 
 
§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske dels genom rekommenderade brev, dels genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter. 
 
 
§ 13 Rätt till information 
 
Styrelsen i Kommuninvest Ekonomisk förening äger, inom ramen för från tid till annan utfärdade 
ägardirektiv och med eventuella begränsningar som i förekommande fall kan följa av 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ta del av bolagets handlingar samt även i övrigt 
informera sig om bolaget och dess verksamhet.  
 
 
§ 14 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
 
§ 15 Tvist 
 
Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller aktieägare 
uppkomma tvist, ska den avgöras i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. 
 
______________ 
 
Denna bolagsordning är antagen på årsstämman den 1126 april 20198.  
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Förslag till ändrad utformning av bolagsordningen i 
Kommuninvest fastighets AB 
Bakgrund 
Årsstämman i Kommuninvest Fastighets AB beslutade den 26 april 2018 utse 
tre ordinarie ledamöter i styrelsen, men inga suppleanter. Tidigare år har 
styrelsen bestått av två ordinarie ledamöter och en suppleant. När ändringen av 
styrelsen skickades in för registrering hos Bolagsverket, har de förklarat att 
deras system måste registrera en suppleant eftersom det i bolagsordningen 
anges ett intervall om lägst en och högst två suppleanter. Bolagsverket anser sig 
inte kunna ta hänsyn till att det i bolagsordningen anges att suppleanter får 
utses, en lydelse som framgår av aktiebolagslagenen. Med anledning av detta 
har en ändring skett i bolagsordningen som uttryckligen anger ett lägsta 
intervall med noll suppleanter i styrelsen.  

 
Om inget annat anges i bolagsordningen, ska bolagsstämmor hållas där 
styrelsen har sitt säte, dvs. för fastighetsbolagets del i Örebro. Sedan tidigare 
har i bolagsordningen tagits in en lydelse att bolagsstämma även kan hållas i 
Stockholm. Genom att Kommuninvest ekonomisk förening och Kommuninvest 
i Sverige AB har gjort ett tillägg i stadgarna respektive i bolagsordningen att 
stämmor även kan hållas i Göteborg, Malmö eller Umeå, görs motsvarande 
tillägg i bolagsordningen för fastighetsbolaget. Därigenom kan 
fastighetsbolaget ha sina stämmor i anslutning till stämmorna i den ekonomiska 
föreningen och i kreditmarknadsbolaget. I övrigt är den frågan om redaktionella 
ändringar för att modernisera språket i bolagsordningen. 
 
Föreningsstyrelsen behandlade frågan 2019-03-06 och tillstyrkte förslaget till ändrad 
bolagsordning.  
 
 
 
 
 
 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2019-03-22 
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Förslag till beslut 
Styrelsen föreslå att föreningsstämman beslutar 
 
att tillstyrka förslaget till ändrad bolagsordning, samt 
 
att uppdra till ombudet vid årsstämman i Kommuninvest fastighets AB att där fastställa 
en ny bolagsordning med den lydelse av § 6 som framgår av förslaget. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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BOLAGSORDNING 
FÖR 

Kommuninvest Fastighets Aktiebolag 
 

 
 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Kommuninvest Fastighets Aktiebolag. 
 
         
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen har sitt säte i Örebro kommun. 
 
 
§ 3 Verksamhet 
 
Bolaget skallska förvärva och förvalta fastigheter i vilka koncernen bedriver sin verksamhet 
ävensom idka därmed förenlig verksamhet. 
 
 
§ 4 Aktiekapital   
 
Bolagets aktiekapital utgör lägst 100 000 kronor och högst 200 000 kronor och motsvaras av 
lägst 1 000 aktier och högst 2 000 aktier. 
 
 
§ 5 Ledamöter och suppleanter i styrelsen  
 
Styrelsen består av lägst en och högst fem ledamöter samt av lägst nollfår bestå av lägst en och 
högst två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Årsstämman utser även ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
 
 
§ 6 Revisorer och lekmannarevisorer 
 
Årsstämman skallska utse en revisor och får utse en revisorssuppleant. Revisor och 
revisorssuppleant utses för tid som beslutas av årsstämman, dock inte för en längre tid än intill 
slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
Ordinarie föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening får utse två lekmannarevisorer 
för bolaget för tid som därvid beslutas av föreningsstämman. Sådan lekmannarevisor får ersättas 
efter beslut av föreningsstämman. 
 



Antagen vid årsstämman den   2(2) 
 
 
§ 7 Bolagsstämma  
 
På årsstämman skallska följande ärenden förekomma:  
          
1)  Val av ordförande vid stämman, 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd, 
3) Godkännande av dagordningen, 
4) Val av en eller två justerare, 
5)  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 
6)  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 
7)  Beslut  
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,    
    samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,   

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, 
8)  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, 
9) Val av styrelse och av styrelsens ordförande samt vice ordförande,  
10) Val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter, 
11) Beslut om plats för nästa årsstämma, 
12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
 
§ 8 Ort för bolagsstämma 
 
Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå. 
 
 
§ 9 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skallska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom 
brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skallska ske genom brev med posten. 
 
 
§ 10 Röstning 
 
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda 
aktier, utan begränsning i röstetalet. 
 
 
§ 11 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
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Beslut om plats för nästa föreningsstämma 
Bakgrund 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening ska den ordinarie 
föreningsstämman besluta om plats för nästa stämma. 
 
Vid de senaste stämmorna har det i stället uppdragits till styrelsen att besluta om plats 
för nästkommande stämma. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2019-03-06. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar 
 
att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2020 års stämma. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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Årlig insatsskyldighet – 2019 års insats 
 
Bakgrund 
År 2012 införde föreningen möjligheten till överskottsutdelning i form av återbäring 
och insatsränta. Dessutom infördes en årlig insatsskyldighet som för den enskilde 
medlemmen inte får överstiga vad medlemmen fått i återbäring och insatsränta. Denna 
insatsskyldighet har varit en betydelsefull del i föreningens tidigare kapitaluppbyggnad 
inför de skärpta krav på kapital som träder i kraft kommande år.  
 
De stadgar som antogs 2015 innebär att modellen för årlig insatsskyldighet förändras så 
att insatsskyldigheten från och med 2016 är beroende av hur stor andel av den 
stadgeenliga högsta insatsnivån som respektive medlem uppnått vid utgången av 
respektive år. 
 
Har den högsta insatsnivån uppnåtts, ska ingen ytterligare årlig insats betalas. 
 
Insatsen förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller vid den senare tid-
punkt som stämman beslutar. Insatsen betalas kontant. 
 
Styrelsen behandlade ärendet 2019-03-06. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att medlemmarna ska delta med en årlig insats enligt följande: 
 
- respektive medlems årliga insatsskyldighet för 2019 ska uppgå till 100, 50, 25 eller 0 
procent av hela den överskottsutdelning i form av återbäring och insatsränta på 
inbetalda medlemsinsatser och överinsatser som stämman beslutat om och som utdelats 
till respektive medlem,  
 
- reduceringen av den årliga insatsskyldigheten ska ske utifrån hur stor andel av den för 
medlemmen fastställda högsta insatsnivån som erlagts i enlighet med vad som anges i 
föreningens stadgar, samt 

2019-03-22 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
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- den årliga insatsen 2019 förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller 
vid den senare tidpunkt som följer av att stämmans beslut om överskottsutdelning först 
måste ha verkställts och att därefter minst två veckor förflutit.  
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
 
Bakgrund 
Vid föreningsstämmorna 2015 till 2018 har föreningsstyrelsen presenterat en plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Vid samma tillfällen har stämman utfärdat 
riktlinjer för styrelsens beslutanderätt för det fall vissa former för kapitaluppbyggnaden 
skulle bli aktuella i framtiden. 
 
Under den tid som kapitaluppbyggnaden pågår ska styrelsen årligen revidera och 
fastställa planen och bl.a. redovisa den vid den ordinarie föreningsstämman som 
information, vilket skedde senaste gången vid föreningsstämman 2018-04-26. 
 
Planen 
Styrelsens plan för kapitaluppbyggnaden med riktlinjer och beslutsregler framgår av 
bilaga. 
 
Den del av dokumentet som avser riktlinjer fastställdes av stämman 2015 och gäller 
tillsvidare. Styrelsen föreslår inte några förändringar i denna del. Tillsammans med 
lagstiftningen och stadgarna, styr riktlinjerna hur styrelsen ska agera vid kapitalupp-
byggnaden. 
 
Styrelsen fastställde den reviderade planen 2019-03-06 och beslöt överlämna den till 
föreningsstämman som information. 
 
Medlemssamråd 
Styrelsens förslag till plan med riktlinjer och beslutsregler har redovisats för 
medlemmarna vid 2019 års medlemssamråd. 
 
 
 
 
 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 

2019-03-22 
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Förslag till beslut 
Styrelsen förslår att föreningsstämman beslutar 
 
att med godkännande lägga planen för Kommuninvests kapitaluppbyggnad till 
handlingarna, samt 
 
att till protokollet notera att föreningsstämman 2015 fastställt de riktlinjer och 
beslutsregler som anges i avsnitt 5 i planen. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 
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Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad 
med riktlinjer och beslutsordning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningsstämman 2015-04-16 har fastställt riktlinjerna och beslutsordningen i avsnitt 5. Planen har senast fastställts 
av styrelsen 2019-03-06. Den reviderade planen redovisades för föreningsstämman 2019-04-11. 

2019-03-22 
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1. Sammanfattning 
Detta dokument innehåller styrelsens plan för kapitaluppbyggnaden samt vissa riktlinjer 
som fastställts av stämmorna åren 2015 till 2019.  

2. Syfte och bakgrund 
Efter finanskrisen har Kommuninvest medvetet valt att bygga upp organisationens 
kapitalbas, så att förmågan att klara finansiella störningar förbättras. Det har varit en 
naturlig utveckling för oss och övriga aktörer i sektorn efter finanskrisen. 
 
Sedan vår egen kapitaluppbyggnad inleddes, har Baselkommittén föreslagit en rad 
åtgärder och krav i syfte att rusta den finansiella sektorn i syfte att försöka undvika 
framtida kriser. Kommitténs förslag har i stora delar omvandlats till bindande lag-
stiftning genom EU-förordning och direktiv. De nya reglerna har trätt i kraft omedelbart 
eller införs efter olika långa övergångstider. 
 
Kommuninvest klarar redan nu de flesta av de nya minimikrav som ställs upp.  
 
Kravet på en viss minsta kapitalstorlek i förhållande till balansräkningens storlek 
(Leverage Ratio eller bruttosoliditetsgrad) innebär dock att kapitalets storlek har ökats 
väsentligt de senaste åren.  
 
Kommuninvest har under flera år bedrivit ett omfattande påverkansarbete såväl 
nationellt som i EU som har syftat till att få till stånd en reglering som är anpassad till 
vår roll och vårt uppdrag från den svenska kommunsektorn. 
 
Europeiska Parlamentet, Rådet och Kommissionen har nu, enligt de uppgifter vi har, 
kommit överens om vilka kapitalkrav som ska ställas på verksamheter som finansierar 
offentliga investeringar. När förslagen realiseras kommer det formella kravet på viss 
lägsta bruttosoliditet att vara anpassat till den verksamhet vi bedriver. Då kommer 
Kommuninvest själv kunna ta ansvar för att kapital och verksamhet matchar varandra 
och själva fatta beslut om hur stort kapital som behövs. 
 
Föreningens styrelse har fram till nu uttalat att Kommuninvest ska bygga upp ett kapital 
som motsvarar 1,5 procent senast 2018. Målet bygger alltså på antagandet att framtida 
regelverk är anpassat för organisationer med ett offentligt uppdrag med lågt risktagande.  
 
Eftersom den slutliga regelutformningen inte ännu är definitiv genom beslut i 
Europeiska Parlamentet, är det styrelsens uppfattning att målsättningen för kapitalets 
storlek tillsvidare ska ligga fast. En eventuell revidering av det självpåtagna 
kapitalmålet kan ske först efter att vi vet hur regleringen utformas. 
 
Kapitalplanen visar att den prognosticerade bruttosoliditetsgraden ligger över 1,5 procent 
fram till 2020 med nuvarande basantaganden.  Därtill överträffar Koncernen med god 
marginal också det förväntade legala bruttosoliditetskravet på 3 procent exklusive utlåning 
under samtliga år i prognosperioden. Vid utgången av 2018 var bruttosoliditeten 1,74 
procent då utlåningen inte räknats av och 11,2 procent om utlåningen räknats av. 
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Denna plan syftar till att visa hur föreningsstyrelsen vill verka för att den nödvändiga 
kapitaluppbyggnaden ska klaras samt om och när styrelsen i vissa fall ska inhämta 
stämmans godkännande för viss åtgärd i denna process. 
 
Föreningsstämmorna 2015 till 2018 beslutade om riktlinjer för styrelsens fortsatta 
arbete. Riktlinjerna kompletterar därigenom den yttre ram för kapitaluppbyggnaden som 
stadgarna utgör. 
 

3. Förutsättningar 
Planen för kapitaluppbyggnaden redovisas i avsnitt 4. Den bygger på följande viktigare 
förutsättningar. 
 
• Den bruttosoliditetsgrad1 som ska uppnås är 1,5 procent beräknad utifrån nuvarande 

regelverks definitioner. Hela Kommuninvestgruppen ska klara denna nivå från och 
med 2019-01-01. 

• Planen ska av säkerhetsskäl ange hur Kommuninvest kommer att agera om kravet på 
bruttosoliditet blir högre än 1,5 procent. 

• De antaganden om framtida tillgångsvärde som beräkningen av bruttosoliditet 
bygger på, utgår från kreditmarknadsbolagets nu gällande kapitalplan och interna 
kapitalutvärdering. 

• Om den faktiska utvecklingen av Kommuninvests utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i institutets totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal 
behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4, ska den planerade kapitalupp-
byggnaden revideras i motsvarande grad. 

4. Planen 
4.1 Kapitalstorlek och tidpunkter 
Bruttosoliditetsgraden ska uppgå till lägst 1,5 procent vid 2019 års utgång. Med 
beaktande av värdena i nu gällande kapitalplan innebär det att det kapital som minst 
behövs vid utgången av 2019 är 7,1 mdkr. 
 
4.2 Kapitalsammansättning i föreningen respektive bolaget 
Kapitalet i föreningen kan bl.a. bestå av följande delar: 
 
- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer samt 
insatser som uppkommit genom överföring av vinstmedel till insatserna genom 
insatsemissioner. Denna del ska utgöra huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
 
Huvuddelen av kapitalet ska bestå av inbetalda medlemsinsatser och tidigare överskott. 
 
Nuvarande stadgar rörande regelefterlevnadsklausul, möjlighet för medlemmarna att 
göra särskilda insatser och en eventuell återbetalning av förlagslånet med samtidig 
möjlighet för medlemmarna att sätta in motsvarande kapital i föreningen är tillräckliga 

                                                 
1 ”kapitalmått” dividerat med ”institutets totala exponeringsmått”. 
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försiktighetsåtgärder rörande kapitalstorleken intill dess Europeiska Unionen definitivt 
beslutat vad som ska gälla framöver.  
 
Kapitalet i kreditmarknadsbolaget kan bl.a. bestå av följande delar: 
 
- Aktiekapital som genom riktade nyemissioner till föreningen ökas med i första hand 
de medel som inflyter i föreningen som medlemsinsatser. Aktiekapitaldelen ska utgöra 
huvuddelen av kapitalet. 
- Tidigare överskott som balanserats. 
- Andra kapitalinstrument som får räknas som övrigt primärkapital. Tillhandahålls av 
den ekonomiska föreningen. 
 
4.3 Om antagandena om utlåning m.m. ändras 
Om den faktiska utvecklingen av Kommuninvests utlåning eller andra delar som ska 
inräknas i institutets totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal 
behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4.1, ska den planerade kapital-
uppbyggnaden revideras upp i motsvarande grad.  
 
Minskar det totala exponeringsmåttet under de kommande åren, ska den nu planerade 
nödvändiga kapitalstorleken ändå inte minskas. 
 
4.4 Om kapitalet inte ökar nog snabbt upp till 1,5 procent 
En stor andel av medlemmarna har under 2015 till 2018 utnyttjat stadgarnas möjlighet 
att fullgöra hela eller stora delar av den högsta insatsnivån för att få de fördelar som 
följer av detta. Det finns även en önskan om att få fortsatta möjligheter placera medel i 
särskilda insatser eller i andra kapitalformer.  
 
Skulle, mot förmodan, den förväntade kapitaluppbyggnaden dra ut på tiden så att 
gruppens lagstadgade skyldighet att hålla en viss kapitalnivå kan riskeras, planerar 
styrelsen att initiera den obligatoriska procedur för kapitalinbetalning, som anges i  
stadgarna (se nedan avsnitt 5.3). 
 
4.5 Om kravet på bruttosoliditet fastställs till en högre nivå än 1,5 procent 
Om miniminivån för bruttosoliditet fastställs till en högre nivå än 1,5 procent är följande 
kapitalkomponenter tillgängliga: 
 
- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer som 
kompletteras genom särskilt beslut att påkalla att medlemmar som ännu inte uppnått den 
högsta insatsnivån måste betala resterande insats omgående. 
- Ökad resultatnivå. 
- Andra kapitalinstrument från medlemmarna.  
- Kapitalinstrument från andra än medlemmarna (se nedan i avsnitt 5.3). 
 
Om ovanstående former för ökning av kapitalet inte förslår eller ska användas, återstår 
följande vägar för anpassning till det tillgängliga kapitalets storlek: 
 
- Ändring av stadgarna för att ytterligare höja den högsta insatsnivån och ett beslut om 
att påkalla medlemmarnas inbetalning upp till den nya nivån (se nedan i avsnitt 5.3). 
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- Reducering av verksamheten för att anpassa tillgångsvolymen till tillgängligt kapital 
(se nedan i avsnitt 5.3). 
- Avveckling av hela verksamheten under ordnade former (se nedan i avsnitt 5.3). 
 

5 Riktlinjer och beslutsregler2 
5.1 Föreningen och kreditmarknadsbolaget 
Det är föreningen som primärt ansvarar för att kapitalanskaffningen för uppbyggnaden 
av kapitalnivån i gruppen och kreditmarknadsbolaget kommer till stånd. De medel som 
ökar föreningens medlemskapital eller inflyter som kapitalinsatser, används för att 
förvärva nyemitterade aktier i kreditmarknadsbolaget. 
 
Förlagslån eller andra kapitalinstrument som upptas av föreningen och som får räknas 
som övrigt primärkapital, används helt för motsvarande förvärv av aktier i eller för 
vidareutlåning till kreditmarknadsbolaget. 
 
I övrigt regleras kreditmarknadsbolaget genom ägardirektiv som årligen fastställs. 
 
5.2 Uppdrag till styrelsen och rapportering till kommande stämmor 
Styrelsen har ansvaret för att kapitaluppbyggnaden genomförs. Den ska se till att 
Kommuninvestgruppen uppfyller den finansiella lagstiftningens minimikrav. 
 
Styrelsen rapporterar i årsredovisningen och i andra former om hur kapitalupp-
byggnaden faktiskt framskrider. 
 
Styrelsen upprättar och ajourhåller en plan för kapitaluppbyggnaden. Om styrelsen 
finner skäl att förändra den plan som beskrivs i avsnitt 4 ovan ska information lämnas 
vid kommande stämmor och i andra former direkt till medlemmarna då styrelsen finner 
det lämpligt.  
 
5.3 Beslut som ska fattas av stämman 
När det gäller kapitaluppbyggnaden ska föreningsstämman (ordinarie och eventuell 
extrastämma) 
 
• Fatta alla de beslut som ankommer på stämman enligt lagen om ekonomisk förening 

samt gällande stadgar. Det betyder exempelvis: 
o Fastställa nya stadgar och eventuella ändringar av dessa. 
o Besluta om kapitalinbetalning enligt stadgarnas avsnitt 5.7 ”insats för 

föreningens regelefterlevnad”. 
 
• På styrelsens förslag besluta om 

o Kapitalinsatser ska få utges till andra än medlemmarna och de företag som 
får låna av Kommuninvest, svenska kommuner eller regioner som ännu inte 
blivit medlemmar samt Sveriges Kommuner och Landsting. 

                                                 
2 Riktlinjer och beslutsregler i avsnitt 5 har fastställts av ordinarie föreningsstämmorna 2015 till 2018. 
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o Verksamheten långsiktigt ska reduceras eller avvecklas på grund av att 
föreningen eller gruppen inte kan (eller önskar) klara lagstadgade krav på 
kapital. 

 
Övriga beslut rörande kapitaluppbyggnaden fattas av föreningens styrelse eller av 
den/dem som styrelsen uppdragit till att fatta beslut i viss fråga. 
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Bemyndigande att genomföra nyemissioner 
Bakgrund 
Beslut om att bolagsstyrelsen ska bemyndigas att genomföra nyemissioner ska fattas av 
årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB. 
 
Vid årsstämman 2018-04-26 bemyndigades styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB 
att för tiden fram till nästkommande årsstämma, genomföra nyemissioner som ligger 
inom den i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB angivna övre gränsen för 
aktiekapital, 20 000 miljoner kronor, utan att behöva kalla till extra bolagsstämma. 
 
När detta skrivs uppgår det registrerade aktiekapitalet till 7 099 972 000 kronor. 
 
Föreningsstyrelsen har behandlat ärendet 2019-03-06.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar 
 
att uppdra till föreningens ombud på årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där 
besluta enligt följande: 
 
- bemyndiga bolagsstyrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller 
flera nyemissioner som ligger inom det i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige 
AB angivna maximala aktiekapitalet, 
 
- vid emissionen ska den nuvarande aktieägaren Kommuninvest ekonomisk förening ha 
företrädesrätt till de nya aktierna samt 
 
- de närmare villkoren för emissionerna ska bestämmas av bolagsstyrelsen. 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2019-03-22 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över samråd om ny översiktsplan för 

Göteborg 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen är positiv till ny översiktsplan för Göteborg och instämmer i 

bedömningen att god tillgänglighet behövs i centrala Göteborg.  Efterfrågan på 

järnvägskapacitet för både gods- och persontrafik växer kraftigt i regionen och 

Götalandsbanan är en av de järnvägar som är särskilt angelägna att bygga ut. En 

centralt belägen järnväg med turtäthet som kan konkurrera med bilen är viktigt 

för att minska den regionala bilpendlingen från öster. 

 

 

 

Datum 

2019-03-15 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-03-18 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-03-18 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00101 3.1.1.5 Programområde 04 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2019-03-08 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SKRIVELSE 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00101 3.1.1.5 

  

 

Yttrande över samråd om ny översiktsplan för 

Göteborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen är positiv till ny översiktsplan för Göteborg och instämmer i 

bedömningen att god tillgänglighet behövs i centrala Göteborg.  Efterfrågan på 

järnvägskapacitet för både gods- och persontrafik växer kraftigt i regionen och 

Götalandsbanan är en av de järnvägar som är särskilt angelägna att bygga ut. En 

centralt belägen järnväg med turtäthet som kan konkurrera med bilen är viktigt 

för att minska den regionala bilpendlingen från öster. 

    

Ärendet i sin helhet 

Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska de uppnå 

genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Det är 

utgångspunkten för den målbild som Göteborg har tagit fram.  

Det är angeläget att öka möjligheterna för hållbart resande till och från 

Göteborg, för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen. 

Kollektivtrafikens kapacitet, linjesträckningar och turtäthet är av 

mellankommunalt intresse. Majoriteten av de som dagligen pendlar in till 

Göteborg från omgivande kommuner reser med bil. Göteborg är därför i hög 

grad beroende av samarbete med våra grannkommuner för att uppnå stadens 

och Göteborgsregionens mål om resande, transporter och stadsmiljöer.  

Effektiv användning av befintlig infrastruktur samt komplettering med saknade 

länkar berör såväl Göteborg som angränsande kommuner. Efterfrågan på 

järnvägskapacitet för både gods- och persontrafik växer kraftigt i regionen. I 

järnvägsnätet är det särskilt angeläget att bygga ut Västlänken, Götalandsbanan 

via Mölndals centrum samt att förstärka Bohusbanan.            

Beslutsunderlag 

- Inbjudan till samråd Ny Översiktsplan för Göteborg Dnr: 0199/17, 

2019-01-21 

- Samrådshandling Ny Översiktsplan för Göteborg, 2019-01-21  

- Karta Ny Översiktsplan för Göteborg, 2019-01-21  
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Beslutet expedieras till 

1. Göteborgs Stad, sbk@stadsbyggnad.goteborg.se. 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-365 00 00 
Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21  
403 17 Göteborg e-post: sbk@sbk.goteborg.se 

 
 

 

 

Till remissinstanser enligt sändlista  

nedan 

Datum: 2019-01-15 

Diarienummer: 0199/17 

 

E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Inbjudan till samråd om ny översiktsplan för Göteborg 
Byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2018 att genomföra samråd för ny över-

siktsplan för Göteborg. Översiktsplanen är upprättad enligt Plan- och bygglagen, kapitel 

3.  

 

En översiktsplan ska ange en långsiktig och hållbar målbild för användning av mark, 

vatten och bebyggd miljö i hela kommunen. En samlad framtidsdiskussion med med-

borgarna och med samhällsbyggandets aktörer är därför viktig för att få fram ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Detta samråd 

är en del i denna framtidsdiskussion.  

 

Översiktsplanen ska vägleda och underlätta kommunens planering och utbyggnad av 

och investeringar i infrastruktur och service. Den är också en överenskommelse mellan 

stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning. Översiktsplanen är inte 

juridiskt bindande men har i vissa fall påverkan i andra juridiska bedömningar. 

 

Förslaget till ny översiktsplan för Göteborg gäller för hela kommunen. Parallellt med 

detta förslag pågår också samråd om två förslag till fördjupningar av översiktsplanen. 

Den ena är Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskiölds boulevard och den andra cen-

trala Göteborg. Dessa förslag finns utställda på samma platser och under samma period 

som den kommunövergripande översiktsplanen.  

Tiden för samrådet är: 16 januari 2019 – 26 april 2019. 

Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/planochbygg-

projekt. Där kan också synpunkter på förslaget kan lämnas.  

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möj-

lighet till insyn och påverkan. Under tiden för samrådet finns det därför möjlighet att 

lämna synpunkter på förslaget.  

Samrådshandlingen skickas ut relativt tidigt i planeringsprocessen för att fånga upp kun-

skap, idéer, tankar och förslag i ett tidigt skede och i en så bred krets av intresserade 

som möjligt. Att arbetet är i ett tidigt skede innebär samtidigt att det finns mycket kvar 

att utreda och beskriva. En del som ska utvecklas i förslaget till ny översiktsplan är av-

snittet om delområden i kapitel 3. Texterna beskriver stadsdelarnas olika förutsättningar 

men anger ännu ingen planeringsinriktning. Det är vår förhoppning att vi i samrådet får 

in idéer om vad som är viktigt att tänka på, att utveckla eller värna om i de olika stads-

delarna. I det arbete som sker efter samrådsperioden kommer planeringsinriktningar för 

respektive delområde läggas till.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Synpunkterna måste lämnas skriftligt senast den 26 april 2019. Synpunkterna ska mär-

kas med diarienumret 0199/17. Ange namn och adress eller fastighetsbeteckning så att 

det framgår vem som skickat synpunkterna.  

Vi ser gärna att synpunkterna skickas in via e-post till sbk@stadsbyggnad.goteborg.se. 

Det går även att skicka brev till Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg.  

Information om förslaget kan lämnas av Anna Olsson tel 031-368 15 87 och av Sara 

Brunnkvist, tel 031-368 19 75. 

De synpunkter som skickats in under samrådstiden kommer att analyseras, sammanfat-

tas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Där kommer det även att framgå om syn-

punkterna leder till ändring av planförslaget. Samrådsredogörelsen blir offentlig i sam-

band med granskning av översiktsplanen vilket är ett senare skede i planarbetet.  

Förslaget finns också tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, under 

samrådstiden. Besökstid måndag – fredag kl 09.00 – 16.00. Förslaget finns även utställt 

på följande platser: 

• Stadsbiblioteket Götaplatsen 3 

• Älvrummet Lindholmspiren 3-5 

• Frölunda bibliotek, Valthornsgatan 13 

• Torslanda bibliotek, Amhults Torg 7 

• Lundby bibliotek, Borstbindaregatan 12A 

• Världslitteraturhuset, Gamlestads Torg 11 

• Angereds bibliotek, Angereds Torg 13 

• Majornas bibliotek, Chapmans Torg 5 

• Högsbo bibliotek, Axel Dahlströms Torg 3 

• Backa bibliotek, Selma Lagerlöfs Torg 16 

• Härlanda-Örgryte bibliotek Kålltorpsgatan 2 

 

För den som vill veta mer om förslaget och ställa frågor finns det möjlighet att göra 

detta vid följande platser och tillfällen:  

 

• 5 februari kl 13-19 Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2 

• 6 februari kl 13-19 Frilagret, Heurlins plats 1 

• 7 februari kl 13-19 Kulturhuset Vingen, Amhults Torg 7 

• 8 februari kl 13-19 Medborgarkontoret, Vårväderstorget 4 

• 19 februari kl 13-19 Selma center, Selma Lagerlöfs Torg 25 

• 20 februari kl 13-19 Blå stället, Angereds Torg 13 

• 21 februari kl 16-19 Styrsö bibliotek, Brattenskogen 42 

• 22 februari kl 12-18 Frölunda torg 

• 23 februari kl 11-16 Frölunda torg  

• 25 februari kl 13-19 Bergsjön centrum 

• 26 februari kl 13-19 Mötesplats Vintergatan 1 

• 27-28 februari kl 13-19 Nordstan 

 

Vid dessa tillfällen kommer personal från Göteborgs stad finnas på plats.  

 

Med vänlig hälsning, 

Henrik Kant     Katja Ketola  

Stadsbyggnadsdirektör   Avdelningschef 



Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-365 00 00 
Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21  
403 17 Göteborg e-post: sbk@sbk.goteborg.se 
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FÖRORD

Det du nu håller i din hand är ett förslag till ny översiktsplan för Göteborg.  Alla 
kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som om-
fattar hela kommunen. Den ska ange inriktningen för hur hållbar stadsutveck-
ling ska ske samt hur användningen av mark, vatten och bebyggelseområden ska 
utvecklas, både på kort och lång sikt. Arbetet med att ta fram en ny översikts-
plan rymmer därför en dialog om framtidens Göteborg med göteborgarna, med 
myndigheter och andra samhällsbyggnadsaktörer. Den dialogen kommer vi föra 
under samrådet. Den viktigaste frågan att besvara är om detta förslag kan leda 
Göteborg mot hållbar stadsutveckling. De synpunkter som vi får på förslaget 
är mycket viktiga för att översiktsplanen i sitt slutformat ska vara trovärdig och 
funktionell.

Göteborgs gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009. Sedan 
dess har en rad förändringar skett i Göteborg och i omvärlden, samtidigt som 
kunskapen om flera av översiktsplanens strategiska frågor har vidareutvecklats 
och fördjupats. Kommunala och regionala mål och strategier har tillkommit. 

I september 2017 gav Göteborgs kommunfullmäktige byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Göteborg. I uppdraget 
angavs att utgångspunkten för den nya översiktsplanen ska vara en inriktning 
mot den täta, gröna blandstaden genom komplettering av den byggda staden i 
kombination med byggande i strategiska knutpunkter. För en ekologiskt, ekono-
miskt och socialt hållbar stadsutveckling ska Göteborg byggas tätare så att fler 
invånare får möjlighet till ett enkelt vardagsliv, med gångavstånd till kollektiv-
trafik och service.

Översiktsplanen spänner över flera tidshorisonter. Den ska fungera som stöd 
för detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör stadens utveck-
ling direkt när den antas. För perioden fram till 2035 innehåller planen mer 
konkreta inriktningar och rekommendationer. Vad gäller stadens behov av ut-
byggnad av bostäder och arbetsplatser blickar översiktsplanen fram till 2050. I 
vissa fall sträcker sig planens tidshorisont även längre än så. Detta gäller framför 
allt inriktningar för att ha en handlingsfrihet även för förändringar på mycket 
lång sikt.

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i sam-
verkan med park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret. 
Under arbetets gång har även dialoger förts med olika aktörer och målgrupper. 
Förslaget skickas på remiss under perioden 16 januari-26 april 2019. Alla är 
välkomna att lämna synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter sammanställs i 
en samrådsredogörelse, bearbetas och tas om hand i ett vidareutvecklat förslag. 
Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Göteborg, december 2018

Katja Ketola
Chef strategiska avdelningen 
Stadsbyggnadskontoret

Henrik Kant
Stadsbyggnadsdirektör 
Stadsbyggnadskontoret
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ÖVERSIKSPLANENS INNEHÅLL

Översiktsplanen ska ange 
• grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vatten- 

områden
• kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och be-

varas
• hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gäl-

lande miljökvalitetsnormer
• hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samord-

na översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen

• hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Översiktsplanens delar
Samrådsförslaget till ny översiktsplan omfattar en planbeskrivning (denna hand-
ling) och markanvändningskartan. Planbeskrivningen omfattar en utvecklings-
strategi, inriktningar för mark- och vattenanvändning och hänsyn till allmänna 
intressen. Till översiktsplanen hör även en konsekvensbeskrivning.

Parallellt med med detta förslag till ny kommunomfattande översiktsplan tas 
förslag till fördjupningar av översiktsplanen fram för Centrala Göteborg och 
Högsbo-Frölunda. Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen pågår även 
för Västra Arendal och Torsviken. 

Till översiktsplanen hör ytterligare ett antal fördjupningar och tematiska tillägg. 
I samband med att denna översiktsplan antas föreslås att följande fördjupningar 
och tematiska tillägg ska vara fortsatt aktuella:
• Mölndalsåns dalgång (2016, även antagen av Mölndals Stad)
• Södra Askim (2011)
• Förorenade områden (2006)
• Översvämningsrisker (godkänd i Byggnadsnämnden 2018)

Övriga nu gällande fördjupningar och tillägg är till stora delar antingen genom-
förda eller på andra sätt inaktuella eller otidsenliga. De bör därför upphävas i 
samband med att ny kommuntäckande översiktsplan antas. Frågor eller ställ-
ningstaganden som fortfarande är aktuella kommer att arbetas in i denna kom-
munomfattande översiktsplan. 



MÅLBILD
Hållbar stad, öppen för världen
I framtidens Göteborg har boende och 
besökare jämlik tillgång till stadens re-
surser. Alla göteborgare har förutsätt-
ningar till en passande bostad och en 
bra livsmiljö vilket bidrar till en enklare 
vardag. Den hållbara staden ger god 
tillgång till stadens hela utbud och möj-
lighet att lösa de viktigaste vardagsbe-
hoven i närområdet. 

I framtidens Göteborg känner invånar-
na tillit till samhället och har inflytande 
över sina liv. Göteborg är en samman-
hållen stad med en struktur som håller 
ihop olika områden och de människor 
som lever och verkar där. Det är enkelt 
för alla att ta sig mellan arbete, bostad, 
rekreation och nöjen.

Här finns mötesplatser för alla där 
vardagslivets behov av aktivitet och av-
koppling samsas, men också platser där 
människor kan träffas och umgås utan 
att behöva köpa något. Göteborg er-
bjuder storstadens möjligheter men har 
behållit närheten och personligheten 
från tiden när staden var mindre. Sta-
den har investerat i attraktiva stadsmil-
jöer som promenadstråk och ett stort 
utbud av butiker, kultur och evene-
mang. Här finns en bredd av arbetsplat-
ser och bostäder. Skolor, vårdcentraler 
och annan offentlig service finns nära. 

I framtidens Göteborg är en klimats-
mart och robust stad. Det är enkelt att 
leva hållbart med begränsad klimatpå-
verkan. Grönska i den täta staden är 
viktigt ur både ett socialt och ekolo-
giskt perspektiv. När regnmängderna 
ökar finns naturområden som kan ta 
emot vatten. Det grönskande och vat-
tennära Göteborg inbjuder boende och 
besökare att gå och cykla. Den nära 
tillgången till parker, natur och vatten 
bidrar till ökad hälsa och människors 
känsla av välmående.

Göteborg är en stad som är öppen för 
världen. Här är tillgången till arbets-
platser stor tack vare ett mångsidigt 
och konkurrenskraftigt näringsliv som 
står stadigt i den globala ekonomin.  
Verksamheter och människor har lätt 
att finna varandra och det finns rum 
för innovation och kreativitet. Göte-
borg är kärnan i regionen och en motor 
för hållbar tillväxt. Stadens blandade 
befolkning, akademi och mångsidiga 
näringsliv ger impulser till och från hela 
världen. Det är enkelt att resa inom 
Göteborg, men också till övriga Sve-
rige och utomlands. Göteborgs är en 
internationell förebild för förmågan 
att samarbeta i en miljö där människor 
utvecklas och trivs. Göteborg erbjud-
er goda förutsättningar för en hög och 
hållbar tillväxt.



1. UTGÅNGS-
PUNKTER
Hållbar stadsutveckling är det övergripande målet för över-
siktsplanen. Därför är inriktningen i översiktsplanen att fortsät-
ta planera och bygga Göteborg tätt, grönt och blandat. 

Idag bor över en halv miljon invånare i Göteborg och varje år 
ökar stadens befolkning. Det är en utmaning att planera håll-
bart för att möta denna befolkningsutveckling, så att det kon-
tinuerligt byggs tillräckligt med bostäder, kommunal service 
och mer kollektivtrafik. Det delade Göteborg, med stora skill-
nader i livsvillkor mellan stadsdelar och med starka barriärer i 
form av trafikleder, är en annan utmaning som översiktsplanen 
måste hantera. Den tredje stora utmaningen är klimatföränd-
ringarna och stadens alltför stora förbrukning av naturresurser. 

Översiktsplanen tar sin utgångspunkt i dessa utmaningar och 
ska samtidigt svara mot lokala såväl som regionala, nationella 
och internationella mål om hållbarhet.
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BAKGRUND
Göteborg är en stad med flera tydliga karaktärsdrag som tillsammans sätter en 
speciell prägel på staden. Det kuperade landskapet och näringar knutna till älven 
har tillsammans med gränsdragningar och olika sätt att planera och genomfö-
ra utbyggnadsetapper under olika skeden skapat ett karaktäristiskt mönster av 
små, avgränsade stadsdelar. Även om staden i många historiska skeden tagit stort 
intryck av rörelser i andra städer i Europa, är kombinationen av vilka interna-
tionella influenser som inspirerat unik. Den byggda miljön är idag en kombina-
tion av tidstypiska historiska lager, från 1600-talets fästningsstad till 1700-talets 
öppna handelsstad, som sedan övergick i industristad. Expansionen av hamn, 
varvs- och verkstadsindustri lade grunden till urbaniseringen. 1900-talets stora 
samhällsbygge påverkade Göteborg i stor grad och är bland annat synligt i våra 
yttre stadsdelar. Till detta tillkommer vår samtida utveckling med Göteborg som 
kunskapsstad och evenemangsstad, samt en stadsutveckling med fokus på att 
omvandla före detta hamnområden och förtäta inom den redan byggda staden. 

Idag bor drygt 564 000 invånare i Göteborg. Under 2000-talet har antalet 
invånare ökat med närmare 100 000 personer och folkmängden i Göteborg för-
väntas fortsätta att öka. Befolkningstillväxten har främst berott på en mer eller 
mindre kontinuerlig ökning av födelseöverskottet samt positiv nettoflyttning.

Göteborg förväntas ha cirka 700 000 invånare 2035 och cirka 800 000 invå-
nare 2050. Det innebär en befolkningsökning om 1-1,5 procent per år, högre 
procentuell ökning de första åren, lägre efter 2035. Den förväntade befolknings-
tillväxten är ett resultat av att skillnaden mellan antal in ‐ och utflyttade personer 
är fortsatt positiv och att antalet födda är fler än antalet avlidna. Befolkning-
en förväntas växa inom alla åldersgrupper. Sett i ett övergripande perspektiv 
förväntas dock inte befolkningens åldersstruktur att förändras i någon påtaglig 
utsträckning. En bedömning om förväntad befolkningstillväxt är alltid osäker, 
särskilt på längre sikt. Ökningen kan komma att förskjutas i tid – åt båda håll. 

Göteborg fungerar som motor för hela regionen. Inom de närmaste 10–15 
åren förväntas arbetsmarknadsregionen växa från dagens 1,17 miljoner till 1,75 
miljoner invånare. Det ger förutsättningar för en mer robust ekonomi som inte 
är beroende av enskilda branscher och arbetsgivare. På sikt stärker det hela väst-
sverige. En stark kärna är en förutsättning för att Göteborg och hela regionen 
ska fortsätta utvecklas i den riktningen. Vad som skapar tillväxt är en komplex 
fråga. Några förutsättningar som bedöms ha stor betydelse är folkmängd, be-
folkningens åldersstruktur, andel förvärvsarbetande och näringslivets bransch-
struktur. Tillgången till högutbildad arbetskraft är en viktig lokaliseringsfaktor 
för företag och väsentlig för att nå en positiv ekonomisk utveckling. Generellt 
har befolkningsrika regioner haft en avsevärt bättre ekonomisk utveckling än 
mindre regioner. Ju starkare den regionala kärnan är, desto bättre blir möjlighe-
terna för tillväxt i orterna runt omkring.

I dag pendlar varje dag 120 000 personer in till Göteborg och drygt 50 000 
personer pendlar ut. På 20 års sikt förväntas antalet arbetstillfällen i staden öka 
med 120 000 och med 50 000 i arbetsmarknadsregionen. Det kommer medföra 
ytterligare in- och utpendling. Särskilt i Göteborgs centrala delar finns en utma-
ning att möta tillgänglighet ur ett regionalt perspektiv samtidigt som de lokala/
vardagsnära perspektiven behöver värnas. 

” Göteborg förväntas ha cirka 
700 000 invånare 2035 och 
800 000 invånare 2050.

” Göteborg fungerar som mo-
tor för hela regionen.
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UTMANINGAR
Göteborg står inför flera stora samhällsutmaningar. Flera av dessa är globala  ut-
maningar. Stadsutvecklingen är en del i dessa utmaningar men kan också vara en 
del av lösningen. Översiktsplanen behöver särskilt möta tre av dessa utmaningar. 

Göteborg är en delad stad
Det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Ojämlikheten mel-
lan stadens områden och grupper är tydlig och allvarlig. Grundläggande förut-
sättningar är att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, en passande och 
ekonomiskt överkomlig bostad samt en närmiljö som är omhändertagen och 
välfungerande. Det är också grundläggande att ha tillgång till stadens resurser i 
form av service, arbetsplatser, kollektivtrafik, offentliga plaster och grönområden. 
Idag har inte alla invånare tillgång till dessa grundläggande förutsättningar, vil-
ket påverkar hälsa, tillit, delaktighet och sammanhållning i staden.

Den fysiska miljön vi lever och verkar i har stor betydelse för människors 
livsvillkor. I delar av Göteborg saknas ett tillräckligt lokalt utbud av offentlig och 
kommersiell service liksom välgestaltade och omhändertagna miljöer. Tillgång 
eller bristande tillgång till grundläggande service kan förstärka segregations-
mönstren i staden. Detta får konsekvenser för både individer och för hela grup-
per. Det är en utmaning att säkerställa plats för rekreation och samspel för barn 

Läs mer

Jämlikhetsrapporten 2017: Skillnader i 
livsvillkor i Göteborg

Järntorget
Foto: Beatrice Törnros
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och unga genom tillgång till friytor och bra utemiljöer för lek och utevistelse 
vid bostäder, fritidshem, förskolor och grundskolor. 

Boendesegregation ökar i Göteborg. De geografiska skillnaderna vad gäller 
boendeform och kostnadsnivåer är tydliga och påverkar var grupper med oli-
ka socioekonomiska förutsättningar bor. I Göteborg, som i många andra större 
städer, råder bostadsbrist vilket innebär att alla inte har tillgång till en passande 
och ekonomiskt överkomlig bostad. En långvarig bostadsbrist påverkar många 
delar av samhället och kan i förlängningen också bromsa Göteborgs ekonomiska 
utveckling. Bostadsbrist kan dessutom kopplas till sämre hälsa i befolkningen, 
hemlöshet och till trångboddhet som är vanligt bland ekonomiskt utsatta barn-
familjer.

Göteborg är också delad av barriärer. Många av stadens olika delar kringgär-
dade av fysiska och mentala barriärer vilka behöver överbryggas. Tillgänglighe-
tem till de gemensamma rummen är inte likvärdiga. En utmaning blir hur vi 
med hjälp av t ex kollektivtrafik eller placeringar av större samhälleliga insti-
tutioner binder samman staden och om staden kan länkas samman genom ny 
bebyggelse eller nya stråk.

Förbrukning av naturresurser och klimatpåverkan 
Världens naturresurser förbrukas idag på ett ohållbart sätt och särskilt stort är 
problemet i den utvecklade delen av världen. Göteborg är inget undantag och 
stadens invånare bidrar till den utarmning av världens naturresurser som sker. 
Denna trend behöver vändas och staden behöver arbeta hårt för att bli mer håll-
bar. Stadens utveckling behöver ske på ett sätt som tar i anspråk minimalt av 
jordens resurser och som ger förutsättningar för stadens invånare att leva lång-
siktigt hållbart.

En tydlig effekt av vår överkonsumtion är klimatpåverkan. Sedan 1990 har 
utsläppen inom stadens gränser minskat men ligger kvar på en ohållbart hög 
nivå. Det gäller också i ett konsumtionsperspektiv där göteborgarens samlade 
växthusgasutsläpp per capita idag uppskattas till 8 ton per år och skulle ur ett 
hållbarhetsperspektiv snabbt behöva minska till nära noll. 

Stadsutvecklingen är en viktig pusselbit för att nå ett samhälle där naturresur-
ser förbrukas på ett långsiktigt sätt och klimatpåverkan är på en acceptabel nivå. 
Vi behöver bygga en samhällsstruktur och en stad som stödjer och möjliggör 
ett hållbart vardagsliv. Det handlar om att minska resursförbrukningen inom 
områden som energiförbrukning, transportsektorn och invånarnas konsumtion. 
Transportsektorn stod 2011 för ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen, så 
förändringar inom denna sektor spelar en viktig roll för att nå klimatmålen.

Göteborg orsakar utsläpp av växthusgaser både lokalt och globalt och bidrar 
därmed till den pågående processen med klimatförändringar. Det får effekter 
såsom smältande glaciärisar och havsnivåhöjning, extrema vädersituationer och 
spridning av sjukdomar. Ett förändrat klimat kommer att påverka Göteborg på 
flera sätt. Det finns risk för att oväntade och extrema väderhändelser kommer 
att bli fler och mer frekventa i Göteborg. Staden måste anpassas för att bostä-
der och infrastruktur ska kunna stå emot klimatrelaterade utmaningar som till 
exempel extrem nederbörd, höga flöden, höjd havsnivå och extremt långvariga 
värmeperioder. De för staden största utmaningarna framåt är organisation och 
finansiering för dessa åtgärder. 

Illustrationen visar vilka aktiviteter som 
bidrar till mest respektive minst ut-
släpp. (Klimatstrategiskt program, 
Göteborgs stad, 2014)



Gamlestaden
Foto: Marie Ullnert
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Göteborg växer
Göteborg behöver ta höjd för att staden ska kunna växa med ungefär 250 000 
nya invånare fram till 2050. Det innebär att det behöver byggas ungefär 120 000 
bostäder till 2050. Därutöver behöver även ett stort antal arbetstillfällen tillkom-
ma. Att vara en växande storstad skapar möjligheter som inte alla kommuner 
kan glädjas åt och som vi inte ska ta för givna. Här finns till exempel universi-
tet, operahus och stora sjukhus, unika värden som inte finns på andra platser i 
västsverige. Här koncentreras ett brett utbud av kompetenser, arbetstillfällen och 
aktiviteter som leder till en positiv regional utveckling. Befolkningstillväxten är 
samtidigt en utmaning då den skapar fortsatt efterfrågan på bostäder och sam-
hällsservice av olika slag. Göteborg har dessutom en brist på både bostäder och 
samhällsservice sedan tidigare som behöver byggas ikapp. Nya lösningar behöver 
utvecklas parallellt med, och i takt med befolkningsökningen. 

Att Göteborg växer i både befolkning och arbetstillfällen gör att konkurren-
sen om marken ökar. När vi förtätar staden är det en utmaning att säkerställa 
tillräckligt utrymme för samhällsservice såsom exempelvis förskolor, skolor, tek-
nisk försörjning och grönområden. Det kan också uppstå konflikt om att bevara 
natur- och kulturmiljöer samt mellan bostäder och störande verksamheter. Barns 
rörelsefrihet i närmiljön och i staden har begränsats under de senaste årtiondena 
och barns behov av friytor, såsom ytor på skol- och förskolegårdar, prioriteras 
ofta inte när vi förtätar staden. Även gröna miljöer tenderar idag att bortprio-
riteras trots att avsaknad av gröna miljöer i bostadsområden ökar risken för för 
tidig död.

Den ökande befolkningen innebär ökade krav på tillgänglighet inom staden 
och i regionen. Människors mobilitet måste lösas på smarta, innovativa sätt för 
att staden ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. En tätare stad ger förutsätt-
ningar för ny yteffektiv och kapacitetsstark kollektivtrafik, som inte har varit 
möjlig i dagens relativt glesa Göteborg. Infrastrukturen måste dock utvecklas 
i takt med befolkningsökningen. Med dagens system för investeringar i infra-
struktur finns risk för avsevärd eftersläpning. Det kan allvarligt minska tillgäng-
ligheten både inom staden och i regionen.
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HÅLLBAR UTVECKLING ÄR UTGÅNGSPUNKTEN
Översiktsplanen utgår från såväl stadens mål- och styrdokument som de mål, 
planer och program på regional och nationell nivå som har betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen. Nedan redovisas ett urval av de viktigaste 
övergripande målen - internationella, regionala och lokala - som översiktsplanen 
behöver svara upp till.

Globala hållbarhetsmål
FN har antagit 17 globala mål och en agenda för att nå ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling. Världens länder ska fram till år 2030 gå mot 
en hållbar, rättvis och jämlik framtid utan fattigdom och hunger. Samtliga mål 
är vägledande för en hållbar stadsutveckling för Göteborg. Särskilt relevant för 
översiktsplanen är mål 11 som innebär att städer och bosättningar ska vara in-
kluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Den nya urbana agendan som 
antogs av UN-Habitat 2015 är en konkretisering av mål 11 om hållbar stadsut-
veckling. För att lyckas behöver de globala hållbarhetsmålen och den nya urbana 
agendan genomföras på lokal nivå.

Hållbar tillväxt och Göteborgsregionens strukturbild
Gemensamt har Göteborgsregionen (GR) kommit överens om att befolkning-
en ska öka med minst 10 000 invånare per år och att Göteborgs- regionen ska 
utvecklas till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa. Den lokala arbetsmark-
naden ska omfatta 1,75 miljoner invånare år 2030. Regionen ska utvecklas en-
ligt den gemensamma strukturbilden med en stark och attraktiv regional kärna 
och längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva regiondelscentrum. 
Transportsystemet ska stödja strukturbilden genom kapacitetsstarka stråk med 
attraktiv kollektivtrafik. Minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska 
göras med kollektivtrafik år 2025. De gröna kilarna ska tas till vara och utvecklas 
för att stärka Göteborgsregionen som helhet.

Program för en jämlik stad
I Göteborgs program för en jämlik stad lyfts fyra målområden fram som till-
sammans visar vad det samlade jämlikhetsarbetet i Göteborgs stad ska rikta in 
sig mot för att nå målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Ett av de fyra 
målområdena är att skapa hållbara och jämlika livsmiljöer. Inom detta målom-
råde finns följande strategier: jämlik tillgång till stadens resurser, öka tillgången 
till bostäder, minska boendesegregation, skapa förutsättningar för en fungerande 
närmiljö samt öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen.

Miljökvalitetsmål
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitets-
mål med preciseringar och ett tjugotal etappmål. Generationsmålet visar rikt-
ningen för vad som måste göras inom en generation för att miljökvalitetsmålen 
ska nås. Ett av miljömålen – god bebyggd miljö - syftar till att uppnå hållbar 
utveckling i den byggda miljön genom att ekologiska, sociala och ekonomiska 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Göteborgsregionens strukturbild
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aspekter vägs in. Miljökvalitetsmålen har brutits ner till regionala miljömål av 
länsstyrelsen tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) och på lokal 
nivå för Göteborgs stad. De lokala miljömålen har idag dålig måluppfyllelse och 
prognosen för att klara målen ser inte bra ut. 

Göteborgs miljöprogram för år 2013–2020 innehåller en handlingsplan med 
189 åtgärder för att försöka nå de lokala miljömålen. Åtgärderna berör minskad 
klimatpåverkan, ökad andel hållbart resande, ökad resurshushållning, en sundare 
livsmiljö, främjad biologisk mångfald, tillgängliga och varierade parker och na-
turområden och Göteborgs stad som föregångare.

Klimatstrategiskt program
Göteborgs stads klimatstrategiska program innehåller nio strategimål om bland 
annat energikällor, avfall och utsläpp från transporter. Göteborgs stad ska vara 
föregångare och visa att det är möjligt att leva gott utan att bidra till negativ kli-
matpåverkan. Göteborgs stad har som mål att Gö teborg år 2050 har en hållbar 
och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Koldioxidutsläpp från vägtransporter 
inom Göteborg ska minska med minst 80 procent till år 2030 jämfört med år 
2010. Göteborgs stad verkar därför för att biltrafiken ska minska med 25 procent 
oavsett befolkningsökning. 

Regionala planer för transportinfrastruktur
Genom ett regionalt handlingsprogram för hållbara transporter (VGR) ska en 
omställning till ett hållbart transportsystem med lösningar på kort och lång sikt, 
drivas fram. Transportsystemet ska utvecklas i hållbar riktning genom en fortsatt 
satsning på kollektivtrafik, cykel och regionala järnvägar. Godstransporter på väg 
och järnväg ska förbättras och effektiviseras via Göteborgs hamn. Det ska fin-
nas snabba resmöjligheter via Landvetter flygplats och högklassiga förbindelser 
på väg och järnväg till Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Målbild Tåg 2035, 
pekar ut att tågresandet i västsverige ska trefaldigas från år 2006. Västra Göta-
lands huvudorter ska knytas samman och bättre förbindelser till regioncentrum 
i grannlänen ska skapas. Tåget ska fungera som ryggrad vid pendlingsresor in 
mot Göteborg.

Göteborg, Mölndal och Partille har tillsammans med Västra Götalands- 
regionen tagit fram en målbild för stadstrafiken 2035 med syfte att öka kapaci-
teten i kollektivtrafiksystemet, kortare restider i stomnätet och bättre koppling 
mellan olika stadsdelar. 

Övriga kommunala styrdokument
Göteborgs stads övergripande styrdokument är stadens budget. Andra viktiga 
styrdokument är exempelvis Kulturprogram, Program för biologisk mångfald 
och Näringslivsstrategiskt program. Hänvisningar till de mest relevanta styr-
dokumenten finns i anslutning till kapitlen om allmänna intressen/tematiska 
inriktningar. 

Läs mer

Hållbar tillväxt: Mål och strategier med 
fokus på regional struktur, Göteborgs-
regionen (GR), 2013

Program för en jämlik stad 2018-2026, 
Göteborgs stad

Klimatstrategiskt program, Göteborgs 
stad, 2014

Göteborgs Stads miljöprogram 2013-
2020 (aktualiserat 2018)

Miljökvalitetsmål för Göteborg, revide-
rade 2018

Västra Götalandsregionens program 
för hållbara transporter 2017-2020

Målbild Koll2035: Kollektivtrafikpro-
gram för stomnätet i Göteborg, Möln-
dal och Partille, Västra Götalands- 
regionen, 2018

Målbild Tåg 2035, Västra Götalands- 
regionen, 2013



2. UTVECKLINGS-
STRATEGI
Utvecklingsstrategin anger kommunens övergripande inrikt-
ning avseende strukturer och utbyggnadsordning. För att 
uppnå stadens målbild ska Göteborgs stad planera för en nära, 
sammanhållen och robust stad genom att komplettera den re-
dan byggda staden. Särskilt fokus ligger på innerstaden, mel-
lanstaden och stadens tyngdpunkter. Härigenom får götebor-
garna tillgång till stadens utbud och förutsättningar för mer 
jämlika livschanser.

Utvecklingsstrategin består av tre prioriterade strategier och 
en karta med områdesvisa inriktningar. De prioriterade strate-
gierna kompletterar varandra och ska användas tillsammans. 
Strategikartan visar kommunens långsiktiga intentioner och 
prioriteringar och vilka områden och stråk som kommunen 
särskilt vill utveckla. 
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PLANERA FÖR EN NÄRA STAD
Närhet bidrar till att göteborgarna får tillgång till stadens utbud och skapar un-
derlag för handel och verksamheter. En blandning av funktioner skapar närhet 
och ökar attraktiviteten både dagtid och kvällstid. Det ger förutsättningar för 
korta avstånd mellan arbetsplatser och bostäder. Behovet av att resa minskar och 
fler kan klara vardagen genom att gå, cykla och åka kollektivt. 

Utveckla stadens tyngdpunkter Göteborg ska gå mot en mer flerkärnig struk-
tur med service, kultur och arbetsplatser på fler platser än i dagens centrum. Det 
ger förutsättningar för en bättre balans mellan olika stadsdelar och fler götebor-
gare får tillgång till stadens utbud på nära håll. Tyngdpunkterna har potential att 
få högre täthet av människor, bostäder och arbetsplatser.

Skapa fler gröna, tillgängliga offentliga rum Det ska vara lätt för alla att ta 
sig till parker eller naturområden nära bostaden. De gröna offentliga rummen 
ska vara trygga och inkluderande. Det är särskilt viktigt för barn och unga att 
kunna vistas på platser utan att vara i sällskap av vuxna och utan att betala. Sam-
manhängande grönska främjar såväl friluftsliv som växt- och djurliv. Alléer eller 
enskilda träd i stadens gator skapar intressanta gaturum samt ger bättre mik-
roklimat och luftkvalitet.

Förtäta för att höja kvaliteter och hushålla med resurser 
Fler invånare skapar bättre underlag för handel, service och 
kollektivtrafik.  Förtätning drar nytta av det som finns. Be-
fintliga resurser och redan gjorda investeringar kan nyttjas 
effektivt. Förtätning kan dessutom generera högre markvär-
den som skapar en vilja att investera. Att förtäta kräver dock 
förståelse och kunskap om hur vardagslivet påverkas. 

Blanda för en god balans mellan olika funktioner En 
blandning av bostäder, arbetsplatser, service, aktiviteter 
och offentliga rum ska eftersträvas i både nya och be-
fintliga områden. Blandning kan ske inom en stadsdel, 
ett kvarter eller en enskild byggnad. Genom att kom-
plettera med det som saknas kan platser användas under 
större del av dygnet och attrahera människor med olika 
preferenser, förutsättningar och behov. 

Tillåt stor variation av uttryck Variation tillåts genom en 
blandning av äldre och nyare bebyggelse, högre och lägre 
hus, breda och smala gator och olika arkitektoniska uttryck. 
Stadsrummets största kvaliteter ska finnas i ögonhöjd. God 
arkitektur och olika typer av parker och natur i hela staden kan 
göra göteborgarna stolta över sin stad och stadsdel.
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PLANERA FÖR EN SAMMANHÅLLEN STAD
Fysisk och social sammanhållning hänger tätt ihop. Om stadens delar hänger 
ihop skapas förutsättningar för mer jämlika livschanser. Människor möts istället 
för att hållas isär av fysiska, och i många fall också sociala barriärer. Större trafik-
leder utgör idag kraftiga barriärer i staden. Göteborgs strukturer med älven, berg 
och större naturområden bidrar till stadens karaktär, identitet och kvaliteter, men 
kan också utgöra barriärer. 

Skapa ett väl fungerande nätverk av gator och gångvägar Barriäreffekter från 
trafikleder och oanvända ytor ska överbryggas så att staden kopplas samman och 
får ett finmaskigt, sammanhängande gatunät. Orienterbara och gena kopplingar 
i gatunätet förbättrar tillgängligheten för alla trafikanter och gör det lättare att 
ta sig fram. Dessutom kan stadslivet spridas till fler platser. Gående och cyklister 
ska ges förtur på lokalgator och hastigheter i stadens lokalnät ska anpassas efter 
i första hand gående.

Bind ihop staden med snabb och pålitlig kollektivtrafik Kollektivtrafik är ett 
kapacitetsstarkt och effektivt sätt att resa och ökar tillgången till hela staden för 
fler. Satsning på kollektivtrafiken ska korta restiderna, öka kapaciteten och höja 

pålitligheten, framförallt i ett snabbt nät mellan stadens tyngdpunkter och 
till viktiga målpunkter. 

Planera för ett varierat utbud av bostäder En variation av upp-
låtelseformer,  bostadstyper och prisbilder bidrar till att möta 

göteborgarnas behov och efterfrågan samt motverkar seg-
regation och polarisering. Det gäller inom staden som hel-
het men även inom olika stadsdelar och områden. Det ger 
förutsättningar för en blandad befolkningssammansätt-

ning och ett socialt blandat boende.   

Bevara och skapa nya intressanta målpunkter Tillgång 
till offentliga rum och platser är en förutsättning för att 
mötas på jämlika villkor. Människor från olika sociala 
grupper kan då se varandra i det dagliga livet. Parker, torg, 
utsiktsplatser, badplatser, idrottsanläggningar, lekplatser 
och kulturhus är exempel på värdefulla offentliga platser 
som ska värnas och skapas.
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PLANERA FÖR EN ROBUST STAD
Ett robust samhälle är tryggt och tål att det oförutsedda händer. Det har mot-
ståndskraft och anpassningsförmåga för att möta utmaningar som klimatför-
ändringar och andra risker. Det har också hälsosam luftkvalitet, goda ljudmiljöer, 
och robust vattenförsörjning. I ett socialt robust samhälle har invånarna förtro-
ende för varandra och för samhällets funktioner. Ett socialt robust samhälle har 
också förmåga att hantera förändring och kriser.

Planera för flexibilitet Göteborg ska kunna anpassas till ändrade förutsättning-
ar över tid. För att klara detta behövs ödmjukhet inför omvärldsfaktorer vi idag 
till fullo inte kan förutse. Det kan till exempel handla om svängningar i kon-
junkturen, klimatförändringar eller strukturella förändringar. Flexibilitet kan 
bland annat innebära att planera för multifunktionell användning och ibland ha 
marginaler för olika typer av risker. 

Hantera klimatförändringarna Göteborg ska anpassas till framtida högre 
havsnivåer och extrema vädersituationer genom att ge plats för vatten i staden.  
Göteborg bidrar till att begränsa klimatförändringarna genom ett resurseffektivt 
transportsystem och energieffektiva byggnader. Fler ska ha tillgång till stadens 
utbud med transportslag med liten miljpåverkan.

Bevara och utveckla ekosystemtjänster Ekosystem-
tjänster är ett samlingsnamn på de tjänster och pro-
dukter människan får av naturen som exempelvis 
mat, vatten, vattenrening, temperaturutjämning, fri-
luftsliv, återhämtning och biologisk mångfald. Be-
fintliga ekosystemtjänster ska så långt som möjligt 
bevaras och utvecklas vid planering och byggande. 
När grönytor anläggs ska ekosystemtjänster skapas 
i mesta möjliga mån. 

Planera för ett mångsidigt och diversifierat näringsliv 
Ett diversifierat näringsliv säkrar arbetstillfällen över 
tid och genom konjunktursvängningar. Att förtäta 
med blandat innehåll i den redan byggda staden 
stärker Göteborg som regionens tillväxtmotor. 

Delaktighet och öppenhet ska prägla plane-
ringsprocesserna Förutsättning för invånarnas 
delaktighet kan ge positiva effekter både på indi-
vid- och samhällsnivå. Invånare bör bjudas in att 
delta i hela processen, från problemformulering till 
genomförande, för att känna tillhörighet och för att 
deras erfarenheter ska tas tillvara.



Kvillebäcken
Foto: Marie Ullnert



21ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING  |  2. UTVECKLINGSSTRATEGI

STRATEGIKARTA
Strategikartan visar huvuddragen i kommunens långsiktiga intentioner och pri-
oriteringar. Den lyfter fram föreslagen utbyggnadsordning som innebär att fort-
satt planering i Göteborg ska ske med inriktning mot komplettering i den redan 
byggda staden i kombination med byggande i särskilt utpekade tyngdpunkter.  
Innerstaden och mellanstaden bedöms tillsammans med ytterstadens tyngd-
punkter kunna rymma merparten av stadens utbyggnadsbehov av bostäder och 
verksamheter på åtminstone 20-30 års sikt. Plats för hamn och verksamheter 
behöver säkerställas i anslutning till hamn, järnvägar och transportleder. I sta-
dens ytterområden finns stora värdefulla naturområden och jordbruksmark.  Här 
finns också områden med potential för framtida utbyggnad. Dessa ska sparas för 
att skapa handlingsfrihet för framtiden.

Innerstaden

Mellanstaden

Tyngdpunkter

Ytterstaden

Kustband och skärgård

Storindustri, hamn och logistik

Natur- och rekreationsområden

Gröna samband
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Innerstaden 
Innerstaden består av stadens historiska centrum och utvecklingsområden på 
båda sidor om älven. Den äldre delen av innerstaden rymmer höga kulturhisto-
riska värden. 

Innerstaden sammanfaller i stort med regionens kärna och rymmer många 
regionala funktioner. Här finns ett blandat innehåll med arbetsplatser, bostäder, 
handel, kultur, universitet/högskolor, parker och offentliga platser. 

Innerstaden håller på att växa över älven genom att tidigare hamn-, järnvägs- 
och industriområden omvandlas till tät innerstadsmiljö. 

Läs mer

Vision Älvstaden, Göteborgs stad, 2012

Översiktsplan för Göteborg, fördjupad 
för Centrala Göteborg, samrådshand-
ling 2018

Harry Hjörnes plats
Foto: Beatrice Törnros

• Innerstaden ska vara en stark kärna och karaktäriseras av en hög 
täthet, ett blandat innehåll, gröna kvaliteter och god regional till-
gänglighet. Innerstaden ska vara öppen, inbjudande, leva året runt 
och under en stor del av dygnet.

• Innerstaden ska kopplas samman över älven och till omgivande 
stadsdelar genom sammanhängande stadsstruktur. 

• Älven och kanalerna ska vara synliga i stadsrummen och vara till-
gängliga för alla. 

• Gator och stråk ska utvecklas som stadsrum där gående, cyklister 
och kollektivtrafik prioriteras framför bil.

• Kulturhistoriska värden ska värnas och identitetsskapande karaktä-
rer ska tas tillvara.

• Människors tillgång till värdefulla grönområden och gröna stråk ska 
värnas och utvecklas. Ekosystemtjänster ska skapas och om natur-
värden försvinner ska de så långt som möjligt ersättas. 
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Mellanstaden
Mellanstaden är det sammanhängande stadsområdet utanför Göteborgs inner-
stad. Här finns boendemiljöer med olika karaktär och täthet, lokala torg och bo-
stadsnära grönområden. Här finns också god kollektivtrafik, service och teknisk 
infrastruktur.  

Mellanstaden har potential att få högre täthet av människor, bostäder och ar-
betsplatser och vid viktigare tyngdpunkter, på sikt, ett utbud som liknar innersta-
dens. Att förtäta i ger förutsättningar för ett mer lokalt stadsliv med möjligheter 
att klara vardagen till fots eller med cykel. Det bidrar till en sammanhållen stad 
och människor får tillgång till mer av stadens utbud nära bostaden. 

Tyngdpunkterna i mellanstaden utgör lokala torg med relativt hög befolk-
ningstäthet och tillgång till service. Flertalet av tyngdpunkterna ligger utmed 
spårvägs- eller stombussnätet eller sammanfaller med en viktig bytespunkt.

Läs mer
Strategi för utbyggnadsplanering  
Göteborg 2035, Göteborgs stad, 2014

Kortedala torg
Foto: Anna Olsson

• Mellanstaden ska förtätas, kompletteras och utvecklas. 
• Ett högt markutnyttjande och en hög täthet ska eftersträvas, särskilt 

vid tyngdpunkterna.
• En blandning av bostäder med olika upplåtelseformer, arbetsplatser, 

offentlig och kommersiell service, rekreation och kultur ska efter-
strävas.

• Handel och samhällsservice ska samlas vid mellanstadens tyngd-
punkter. 

• Möjligheten att gå och cykla och resa med kollektivtrafiken inom 
mellanstaden och till innerstaden ska förbättras. Befintliga bebyg-
gelseområden ska kopplas samman och barriärer ska överbryggas. 

• Människors tillgång till värdefulla grönområden och gröna stråk ska 
värnas och utvecklas. Borttagna naturvärden ska så långt möjligt 
ersättas. 
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Ytterstaden
Göteborgs ytterområden utgörs till stor del av naturområden och jordbruksmark. 
Här finns även tätorter som Torslanda, Kärra och Brottkärr. Dessa orter har po-
tential att utvecklas till tyngdpunkter för omkringliggande bebyggelse genom 
högre täthet av människor, bostäder och arbetsplater i anslutning till centrum. 
Här finns tillgång till service samt förutsättningar för god kollektivtrafik. Att 
förtäta i dessa tyngdpunkter ger förutsättningar för ett lokalt stadsliv med möj-
ligheter att klara vardagen till fots eller med cykel. I ytterstaden finns även min-
dre orter som exempelvis Olofstorp, Gunnilse, Säve och Björlanda samt spridd 
bebyggelse på landsbygden. 

Delar av stadens ytterområden är en värdefull reserv för stadsutveckling på 
längre sikt och ska därför inte byggas bort. 

Bergum
Foto: Frida Winter

• Ytterstadens tyngdpunkter ska förtätas och kompletteras med bo-
städer med olika upplåtelseformer, arbetsplatser, handel och service. 

• Befintliga mindre orter ska kunna kompletteras med ny bebyggelse 
för ökad blandning av bostadsformer och fler funktioner.

• Hänsyn ska tas till värdefull natur- och kulturmiljö vid all ny bebyg-
gelse och infrastruktur.

• Möjligheten att gå och cykla inom ytterstadens tyngdpunkter och till 
deras omgivning ska förbättras. 

• Utanför ytterstadens tyngdpunkter ska gälla en restriktiv hållning till 
ny bebyggelse som kan hindra framtida exploatering.

• Innan ytterstadens reserver för bostadsförsörjning tas i anspråk be-
höver fördjupade studier genomföras.
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Kustband och skärgård
Kustbandet och skärgården är en viktig resurs för såväl boende i Göteborg och 
angränsande kommuner som för turister och andra besökande. Här finns bad, 
friluftsområden, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt hamnar för framförallt 
småbåtar men även för fraktfartyg, fiske och färjeterminaler.

Södra skärgården har karaktär av landsbygd genom sin begränsade tillgäng-
lighet till fastlandet. Här finns goda boendemiljöer med småskalig bebyggelse 
med i huvudsak småhus och samhällsservice. 

Göteborgs stad deltar i ett projekt om mellankommunal kustzonsplanering 
under Göteborgsregionens ledning. Projektet syftar till att ta fram en gemensam 
strukturbild för kustzonen från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. Resul-
tatet kommer att arbetas in i översiktsplanen när det börjar bli klart. 

Galterö
Foto: Asbjörn Hansson

• Södra skärgården ska kunna kompletteras med ny bebyggelse för 
ökad blandning av bostadsformer och verksamheter. För kustban-
det ska gälla en restriktiv hållning till ny bebyggelse. 

• Natur-, kulturmiljö- och landskapsbildsvärden ska värnas och ut-
vecklas.

• Värdefulla rekreationsområden ska bevaras och utvecklas. Samman-
hängande gångstråk och ökad tillgänglighet till kusten ska eftersträ-
vas.

• Kollektivtrafiken och förutsättningar att cykla till kustbandet och 
skärgården ska förbättras. 

• Befintliga hamnar för fraktfartyg och fiske, småbåtshamnar, gäst-
hamnar och färjeterminaler ska värnas och utvecklas. 

• Havsmiljön ska värnas.
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Storindustri, hamn och logistik
Områdena för storindustri, hamn och logistik rymmer yt- och transportkrävan-
de verksamheter som ofta är störande. Här finns bland annat Göteborgs hamn 
och Volvos industriområden. Kring Göteborgs infarter finns verksamheter med 
koppling till logistikbranschen. Fordonsindustrin och dess komponentbolag är 
en av Sveriges största och viktigaste näringsgrenar och Göteborgs hamn är en av 
norra Europas viktigaste hamnar. 

Goda kommunikationer på väg, järnväg och farleder är avgörande för att om-
rådena ska fungera på ett bra sätt. 

Göteborgs hamn
Foto: Klas Eriksson

• Verksamheter som är miljöstörande eller har stort behov av trans-
porter och inte kan kombineras med bostäder ska prioriteras i dessa 
områden.

• Framkomlighet för transporter till och från hamn-, logistik- och stor-
industri ska värnas. 

• Befintliga hamnar för fraktfartyg ska värnas och utvecklas. 
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Natur- och rekreationsområden och gröna samband
I stadens utkanter finns stora sammanhängande natur- och rekreationsområden; 
Vättlefjäll, delar av norra Hisingen (Nordre älvs estauarium, Göddered-Hake-
red, Jämmerberget och Skändla), Delsjöområdet, Ängårdsbergen och Sandsjö-
backa. Naturområdena sträcker sig över flera kommuner och är en viktig till-
gång för invånarna i både Göteborg och övriga berörda kommuner. Här finns 
skogsområden där man kan finna tystnad och lugn, idrott och lek, badplatser 
och andra möjligheter till rekreation och utevistelse. Områdena rymmer även 
odlingslandskap med kulturhistoriska värden och värdefulla vattendrag och har 
en viktig betydelse för en biologisk mångfald. 

Flera natur- och rekreationsområden knyts samman av gröna och blå stråk 
såsom grönytor längs vattendrag eller gröna inslag i bebyggelsen (parker eller 
alléer). Vissa gröna och blå stråk sträcker sig in i mellanstaden och innerstaden. 
Vattendragen har ofta både höga naturvärden och upplevelsemässiga värden. De 
gröna sambanden fyller därmed både ekologiska och sociala funktioner. 

Hökälla
Foto: Peter Svensson

• Höga natur- och rekreationsvärden ska värnas och utvecklas. Gröna 
stråk som knyter samman natur- och rekreationsområdena ska vär-
nas och utvecklas. 

• Tätortsnära tysta områden ska värnas. 
• Ingen ny bebyggelse bör tillkomma. 
• Ny bebyggelse och infrastruktur som angränsar till naturområden 

ska utformas med hänsyn till naturvärdena.
• Besöksströmmar ska ledas bort från särskilt känsliga områden.
• Människors tillgång till värdefulla grönområden och gröna stråk ska 

förbättras genom exempelvis väl utformade entrépunkter och ökad 
kollektivtrafik.



3. GEOGRAFISKA  
 INRIKTNINGAR
De geografiska inriktningarna beskriver hur mark, vatten och 
bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. De innehåll-
er dels rekommendationer för de områden som redovisas på 
markanvändningskartan, dels fördjupade beskrivningar av lo-
kala förutsättningar för stadens utvecklingsmöjligheter. 
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MARK - OCH  VATTEN AN VÄNDNING
Rekommendationer för mark- och vattenområden i följande avsnitt ger vägled-
ning för de olika områden som redovisas på markanvändningskartan. Rubriker-
na i texten följer markanvändningskartans teckenförklaring och är uppdelade 
enligt kategorierna användning, utredningsområden samt hänsyn och värden.

Utöver de geografiska rekommendationerna, finns generella rekommendatio-
ner som gäller allmänt inom kommunen vid prövning av bygglov och förhands-
besked utanför detaljplan då detaljplaner upprättas. De grundas på kommunala 
ställningstaganden i olika beslut och på tillämpningar av lagstiftning och rekom-
mendationer från andra myndigheter. Dessa rekommendationer finns redovisa-
de i kapitlet Tematiska inriktningar.

Markanvändningskarta (se bilaga)
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Användning 
Hela kommunen har delats in i områden baserat på planerad markanvändning 
som i vissa fall innebär att pågående markanvändning ska fortsätta och utveck-
las och i andra fall att en förändrad markanvändning jämfört med idag föreslås.  

Blandad stadsbebyggelse
Områdena omfattar huvuddelen av den idag bebyggda staden. Inom områdena 
ryms bostäder, kontor, mindre verksamhetsområden, handel och andra anlägg-
ningar för service. Vidare ingår lokalgator, allmänna platser, gång- och cykel-
stråk och grönområden, det vill säga sådana funktioner som bidrar till en levande 
stadsmiljö och som är möjliga att blanda i en stad utan att betydande störningar 
uppstår. 

Generellt gäller att komplettering och nybyggnad i första hand ska ske på 
redan ianspråktagen mark. Vid all planering ska tillgången till stadens grön-
områden beaktas och grönområden ska i tillräcklig omfattning tillskapas eller 
utvecklas för att möta upp ett ökat användningstryck. Väl placerade ytor för 
barns lek ska säkras i detaljplanerna. Borttagna värden ska kompenseras så att 
kvaliteterna bibehålls. 

Vid komplettering med nya bostäder och arbetsplatser ska alltid säkerställas 
att bostadskomplement och samhällsservice finns i närområdet eller vid behov 
tillskapas. Vidare ska hänsyn tas till den befintliga bebyggelsens karaktär och 
kulturhistoriska innehåll vid förändringar.

Kategorin Blandad stadsbebyggelse är indelad i följande underkategorier:
• Innerstaden
• Utvidgade innerstaden inklusive strategiska tyngdpunkter
• Mellanstadens prioriterade utbyggnadsområden
• Tyngdpunkter i mellanstaden och ytterstaden
• Övriga bebyggelseområden
• Nya områden för blandad bebyggelse

Fokus för stadens utbyggnad ska ligga i innerstaden, utvidgade innerstaden samt 
mellanstadens prioriterade områden. Vidare ska stadens tyngdpunkter särskilt 
utvecklas. Gemensamt för samtliga underkategorier är att komplettering bör ske 
så att bostäder, service och verksamheter som inte är störande för omgivningen 
också fortsättningsvis blandas. 

Förutom de generella inriktningarna, skiljer sig inriktningarna för de oli-
ka underkategorierna åt vilket redovisas översiktligt nedan. Dessa inriktningar 
kommer att utvecklas vidare under fortsatt arbete med översiktsplanen.

Innerstaden
Inriktningen för innerstaden är hög täthet och blandning men med 

hänsyn till den historiska kärnans karaktär. Tillgänglighet för fotgängare och 
cyklister ska stärkas. All typ av handel ska främjas, men anpassas till den täta 
stadens premisser. Viktiga handelsstråk och kopplingar ska prioriteras och mål-
punkter med koncentrerad handel utvecklas för att utvidga centrum och skapa 
fler och längre handelsstråk. Tillåta kluster av handel, service och kontor och 
skapa nya målpunkter i centrala lägen. Alla delar av innerstaden har tillgång till 
god kollektivtrafik och mycket goda förutsättningar för ett stort resande med 
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cykel och till fots. Det är en fördel om snabb kollektivtrafik kan gå planskilt för 
att minska barriäreffekter, i annat fall behöver den anpassas till omgivande stads-
miljö. Se vidare förslag till fördjupning av översiktsplanen för centrum. 

Utvidgad innerstad och strategiska tyngdpunkter
I direkt anslutning till innerstaden finns områden som till 

innehåll, struktur och utformning påminner om innerstaden. Jämfört med övri-
ga delar av mellanstaden är befolkningstätheten här hög och i likhet med inner-
staden har dessa områden gott om blandade funktioner, god tillgång till kollek-
tivtrafik och goda förutsättningar för resande med cykel och till fots. Områdena 
är attraktiva för bl.a. kontorsnäringar. Dessa förutsättningar genererar potential 
och möjlighet att fortsätta utvecklingen mot en utvidgad innerstad. Liknande 
förutsättningar gäller vid de strategiska tyngdpunkterna; Frölunda torg, Gam-
lestads torg och Angered centrum. 

Inriktningen för dessa områden är att komplettera med arbetsplatser och bo-
städer för ökat lokalt kundunderlag. Bostäder och verksamheter bör integreras 
för ömsesidig nytta, t.ex. kontor och handel i bottenvåningar och i mer bullerut-
satta lägen. Attraktiv stadsmiljö ska prioriteras och kopplingar stärkas för gåen-
de och cyklister för att göra platsen tillgänglig för närboende. Förutsättningarna  
för mer handel ska stärkas vid de strategiska tyngdpunkterna och platserna ska 
utvecklas så att lokal handel och service i närområdet stöttas.  

Mellanstadens prioriterade utbyggnadsområden
Inom dessa områden ligger fokus på förtätning och komplettering. 

För samtliga prioriterade utbyggnadsområden ska hög täthet eftersträvas och 
utvecklingen ska bidra till att stärka områdenas tyngdpunkter (se nedan). Vid 
komplettering ska funktionsblandning och blandade boende- och upplåtelse-
former eftersträvas. Förtätningen ska ge förutsättningar för en enklare vardag 
för så många som möjligt. Alla områden i denna kategori bedöms ha tillgång till 
god kollektivtrafik och goda förutsättningar för resande med cykel och till fots.

Tyngdpunkter
Utöver de strategiska tyngdpunkterna har ett antal ytterligare 

tyngdpunkter i mellanstaden och ytterstaden särskilt pekats ut. Tyngdpunkter-
na varierar i storlek. Vissa har betydelse för ett större närområden medan andra 
har en mer lokal karaktär. De har olika utgångslägen och förutsättningar men 
gemensamt är att det finns ett lokalt torg med relativt hög befolkningstäthet 
samt viss tillgång till urbana verksamheter och service och/eller ligger utmed 
spårvägs- eller stombussnätet och/eller sammanfaller med en viktig bytespunkt. 
Samtliga tyngdpunkter har potential att få högre täthet av människor, bostäder 
och arbetsplatser och därmed på sikt ett större utbud och tillgång till stadens 
resurser. 

Tyngdpunkter ska utvecklas genom att förtätas och kompletteras med fler 
bostäder och fler verksamheter för att ta vara på de särskilt goda förutsättningar 
för mer lokalt stadsliv som utgår från möjligheterna att klara vardagen till fots, 
med cykel eller med kollektivtrafik. En stadspark ska finnas i anslutning till varje 
tyngdpunkt.

Handel och service ska samlas så att tyngdpunkten kan fungera som en lokal 
magnet som stärker handels- och mötesplatser. Ny kollektivtrafik ska planeras 

Tyngdpunkter

Rymdtorget 

Selma Lagerlöfs torg 

Brunnsbo torg 

Wieselgrensplatsen 

Vårväderstorget 

Marklandsgatan/ Axel Dahlströms torg

Hammarkulletorget 

Hjällbo torg 

Tuve torg 

Gärdsås torg 

Kortedala torg 

Friskväderstorget 

Munkebäcks torg 

Kyrkbytorget 

Eriksberg centrum 

Opaltorget

Kärra centrum 

Torslanda/Amhult

Brottkärr
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så att det stärker tillgängligheten till tyngdpunkten. Livsmedelsbutiker bör 
lokaliseras i det mest tillgängliga läget som ankarbutik och dragare för andra 
verksamheter. Om möjligt, bör privata och offentliga verksamheter planeras så 
att de bildar en tydlig målpunkt. 

Övriga bebyggelseområden
Förnyelse genom ombyggnad och nybyggnad ska i första hand ske 

inom områden som kan försörjas med god kollektivtrafik. Detta gäller framfö-
rallt för områden i mellanstaden och i anslutning till ytterstadens tyngdpunkter. 
Inom övriga områden bör kompletteringar ske i begränsad omfattnig. För att 
större etableringar ska vara aktuella i dessa områden behöver möjligheterna att 
skapa god kollektivtrafik och goda förutsättningar för resande med cykel och till 
fots utredas. 

För bebyggelse utanför detaljplan gäller att alla större förändringar i område-
na ska föregås av prövning i detaljplan. I de fall nytillkommande bebyggelse kan 
tillkomma utan föregående prövning i detaljplan, ska lokaliseringsprövning ske 
utifrån allmän lämplighetsbedömning enligt 2 kap. plan- och bygglagen (PBL) i 
beslut om förhandsbesked eller bygglov i byggnadsnämnden. Vid lokaliserings-
prövningen ska, förutom rekommendationerna i denna översiktsplan, också be-
aktas allmänna intressen som möjligheten att lösa tillfart och vatten och avlopp,  
liksom också att byggnader utformas och placeras med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och till kulturvärdena på platsen och så att de inte medför fara 
eller olägenheter för omgivningen.

Obebyggda och sedan tidigare bildade fastigheter för bostadsändamål, där en 
prövning av lämpligheten föregått fastighetsbildningen, får i allmänhet bebyggas 
utan att en ny lämplighetsprövning genomförs.

Nya områden för blandad stadsbebyggelse
Här avses sådana områden där helt ny mar-

kanvändning föreslås - utbyggnadsområden för blandad stadsbebyggelse där 
också grönområden och trafikområden ingår. Områdena omfattar såväl sedan 
tidigare bebyggda omvandlingsområden som idag obebyggda områden i anslut-
ning till befintlig bebyggelse.  
Områdena är indelade i underkategorierna innerstaden, mellanstadens priori-
terade utbyggnadsområden samt övrig stadsbebyggelse. Inriktningen för ny be-
byggelse ska ske i enlighet med ovanstående inriktning för respektive underka-
tegori.

Ingen ny bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra framtida lämplig 
planläggning bör tillkomma. Inför exploatering i dessa områden behöver när-
området utredas sett till möjligheterna att tillskapa god kollektivtrafik och goda 
förutsättningar för resande med cykel och till fots. Om inte översiktsplanen ger 
tillräckligt stöd för detaljplanering direkt, bör planläggning föregås av program 
till detaljplan. Om ansökan inkommer om bygglov för åtgärder förenliga med 
gällande detaljplan, men som strider mot syftet i översiktsplanen, får övervägas 
om beslut ska fattas om anstånd enligt 8 kap. 23 § PBL tills dess att ny detaljplan 
antagits för det aktuella området, eller om beslut ska fattas om att upphäva pla-
nen.
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Kolonistugeområde
Kolonistugeområde
Koloniområden används huvudsakligen för fritidsodling och kan 

vara bebyggda med mindre byggnader av enkel karaktär som är avsedda som 
komplement till ett permanent boende på annan plats. Plan- och bygglagen kan 
innebära begränsningar, men för att ytterligare reglera markanvändningen i ko-
loniområden kan områdesbestämmelser eller detaljplaner behöva upprättas.

Verksamheter
Industriområden
Områden för verksamheter med omgivningspåverkan som t ex stör-

re och mindre industrianläggningar, lager, hamnverksamhet, partihandel och lik-
nande. Vidare ingår också lokalgator, allmänna platser och gång- och cykelstråk 
samt grönområden. Inom områdena ska gång- och cykelbanor finnas i rimlig 
mån och vara separerade från körbanan. Vid större arbetsplatser ska god kollek-
tivtrafik tillskapas.

I dessa områden ska lokalisering av störande verksamheter prioriteras. Förtät-
ning och komplettering av befintliga industriområden ska eftersträvas. Generellt 
gäller att bostäder och andra funktioner som kan bli störda är olämpliga att loka-
lisera inom verksamhetsområden och också i vissa fall i nära anslutning till dessa. 
För industriområde utanför detaljplan gäller att större förändringar i områdena 
ska prövas i detaljplan. Områdena är huvudsakligen belägna på Hisingen och ut-
görs av delar av hamnområdet, Volvos anläggningar, Tagenetäkten med omgiv-
ning, Säve flygfält samt mindre områden i anslutning till andra verksamheter. I 
flera av områdena ryms tunga industriverksamheter med krav på skyddsavstånd. 

Nya etableringar av handel ska generellt undvikas i industriområden. I vissa 
industriområden ryms befintliga externhandelsplatser (Bäckebol, Alelyckan och 
Sisjön). För dessa gäller att förutsättningarna att röra sig utan bil bör förbättras 
och att tillgängligheten med kollektivtrafik och cykel bör stärkas. Livsmedels-
handel bör endast medges på platser med god kollektivtrafik och i anslutning 
till bebyggelse.

Företagsområden
Företagsområden i lättillgängliga lägen utanför de mest centrala de-

larna med en stor variation av branscher. Befintliga, mindre företagsområden i 
mellanstaden är viktiga områden för små verksamheter som behöver billiga lo-
kaler såsom kreativa näringar, lager, produktion eller mindre kontorsverksamhe-
ter med få anställda.  Företagsområden kan kompletteras med verksamheter som 
endast i begränsad utsträckning är störande för sin omgivning. Inga bostäder bör 
tillåtas i dessa områden. 

Nya områden för verksamheter
Utbyggnadsområden för större industriområden där industri och 

andra anläggningar och verksamheter med omgivningspåverkan får tillkomma 
eller för företagsområden. Föreslagna områden ligger i anslutning till bl.a. ytter-
hamnsområdet, Norrleden och Angered, de flesta belägna intill befintliga indu-
striområden. Förändrad markanvändning ska föregås av prövning i detaljplan. 
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Grönstruktur
Parker
Vid omvandling och förtätning inom befintliga bebyggelseområden 

kan nya stadsparker, stadsdelsparker och bostadsnära parker behöva tillskapas. 
På markanvändningskartan redovisas befintliga stadsparker och stadsdelsparker. 
Bostadsnära parker i nuläget inte markerade på kartan men kommer att läggas 
till efter samrådet.

En stadspark är en mångfunktionell park som är så attraktiv att den lockar 
människor från hela Göteborg. Den ligger inom 30 minuters kollektivtrafik från 
bostaden och är tillräckligt stor för att rymma och locka många människor och 
tåla användning. Stadsparkerna har tydligt särpräglad karaktär och ett rikt växt- 
och djurliv. Stadsdelsparker besöks framförallt av de som bor i den omgivande 
stadsdelen. De ligger inom 15 minuters promenad från bostad utan att korsa tra-
fikleder, större vattendrag eller större nivåskillnader. Storleken är minst 2 hektar 
och innehåller ett varierat växt- och djurliv och plats för bland annat vila, möten, 
picknick,  promenad och lek. 

Inriktningen för samtliga parker är att exploatering för andra ändamål än 
parkrelaterade inte ska ske. Stora parker ska så långt möjligt hållas fria från tra-
fik- och industribuller och ska vara enkla att nå med kollektivtrafik och cykel. 

Natur- och friluftsområden
Natur- och friluftsområdena utgörs av öppna kulturlandskap, 

skogsområden samt sjöar, kust-, havs- och skärgårdsområden. Som huvudregel 
gäller att inga åtgärder som negativt påverkar områdenas värden bör genomföras 
och att stor restriktivitet mot ny bebyggelse ska iakttas. En sammanhängande 
grönstruktur ska eftersträvas då förändrad markanvändning planeras. Områdena 
är i olika utsträckning skyddade genom reservat eller andra förordnanden. I de 
fall översiktsplanen anger utredningsområden i delar av natur- och friluftsområ-
dena behövs fördjupat planeringsunderlag (fördjupning av översiktpslanen eller 
program) innan utbyggnad kan aktualiseras. 

Övriga grönområden 
Inom områdena finns allmänna grön- och rekreationsytor men även 

idrotts- och friluftsområden. Dessutom ingår impediment, vägområden och an-
dra områden som är mindre betydelsefulla som rekreations- och grönområden. 
Vid planering för förändrad markanvändning inom eller i gränserna mot de 
grönmarkerade områdena ska särskild hänsyn tas till om grönområdet har utpe-
kade kvaliteter. Motiv för eventuellt ianspråktagande ska anges i detaljplan eller 
program till detaljplan.

Rekreationsanläggningar 
Områdena utgörs av ridanläggningar, golfbanor, skjutbanor och an-

dra större rekreationsanläggningar. På kartan redovisas även plats för nya an-
läggningar. Gemensamt för anläggningarna är att de tar stora markområden i 
anspråk och kan påverka omgivningen genom bland annat lukt och buller. Inom 
områden för rekreationsanläggningar ska åtgärder som försvårar eller förhindrar 
verksamheten på anläggningarna undvikas så långt möjligt. Stor restriktivitet 
ska iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar annat än sådana som hör till 
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och förstärker områdenas funktion som rekreationsanläggning. Ridanläggning-
ars behov av ett stort omland samt ridvägar i anslutning till verksamheten ska 
tillmätas stor vikt. 

Vid ändrad användning ska en avvägning göras mellan intresset att bevara 
marken som rekreationsanläggning och intresset av att utnyttja den för andra 
ändamål. 

Begravningsplatser
På markanvändningskartan redovisas större befint-

liga begravningsplatser. Nya begravningsplatser planeras som utvidgningar av 
Fridhems kyrkogård, Billdals kyrkogård samt Björlanda. Begravningsplatser är 
skyddade enligt kulturminneslagen och ska vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte för-
vanskas.

Transportsystem
Övergripande vägnät 

Det övergripande vägnätet består av leder, genomfartsgator och uppsamlingsga-
tor. Lederna används av trafik som har regionala eller nationella start- och mål-
punkter medan genomfartsgatorna utgör viktiga förbindelser för trafik genom 
staden, till och från staden samt mellan stadsdelar inom staden. Uppsamlingsga-
tor hanterar lokaltrafik i och inom områden och stadsdelar. 

Planerad eller framtida väg, spårväg, järnväg eller linbana
Hänsyn ska tas till planerad väg, spårväg, linbana eller järnväg. Sträck-

ningen ska tolkas som ungefärlig och bör studeras vidare i sitt sammanhang 
innan reservatet kan tas i anspråk.

Kommunikationssamband
Behov av framtida koppling. Exakt sträckning och/eller funktion behöver stude-
ras vidare i ett senare skede.

Stadsmässigt stråk
Omvandling av befintlig gata till stadsmässigt stråk med syfte att överbrygga 
barriärer samt skapa en sammanhängande stad. Med stadsmässiga stråk menas 
exeempelvis att de är del av ett mer finmaskigt nät.

De stråk som i nuläget redovisas på kartan har inte avvägts mot andra eventu-
ellt konkurrerande intressen. De har heller inte prioriteras sinsemellan. Fortsatt 
arbete med detta samt förtydligande med vad stadsmässigt stråk innerbär kom-
mer att ske inom ramen för denna översiktsplan. 

KT Kombiterminal 
Terminal för omlastning mellan lastbil och järnväg. Möjligt läge för ny kombi-
terminal föreslås vid Sävenäs/Fjällbo. 

Större farled 
Verksamheter och anläggningar som påtagligt försvårar för sjöfar-
ten är inte tillåtna inom farled. 
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Större småbåtshamn 
Befintliga småbåtshamnar med fler än 100 platser. Utbyggnad av hamnar för 
småbåtar föreslås i anslutning till dessa befintliga. Särskilda studier av vatten-
områdets biologi, hydrologi och andra förutsättningar i vattnet och på land ska 
genomföras om utbyggnaden berör grundområden och andra värdefulla områ-
den. Tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet krävs vid byggande i vat-
ten. Nya hamnanläggningar ska prövas i detaljplan. Bygglovsprövning krävs för 
småbåtshamnar. 

Allmän hamn/allmän hamn där omfattning bör utredas 
Vattenområde av särskild betydelse för allmän trafik. Området ba-

seras på Sjöfartsverkets beslut (SJÖFS 2013:4) om allmänna farleder och all-
männa hamnar. Inom vattenområdet öster om Älvsborgsbron bör omfattningen 
av allmän hamn utredas. 

Båtterminal
Befintliga större båtterminaler. Behov av nytt/kompletterande läge behöver 
eventuellt utredas. 

Utredningsområden
För samtliga utredningsområden gäller att det krävs krävs fördjupat planerings-
underlag (fördjupning av översiktsplanen eller program) innan utbyggnad kan 
aktualiseras i områdena. Områdena kan bli aktuella på lång, medellång eller kort 
sikt beroende vad staden väljer eller hur behovet ser ut.

Blandad stadsbebyggelse
Framtida utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter, han-

del, serviceanläggningar och andra anläggningar som inte är störande för omgiv-
ningen, samt övrig bebyggelse knuten till staden. Ingen utbyggnad kan förväntas 
innan områdena kan försörjas med god kollektivtrafik. Stor återhållsamhet ska 
iakttas mot ny bebyggelse. Framförallt ska ingen ny bebyggelse som kan antas 
förhindra en lämplig framtida planläggning tillåtas. 

Verksamhetsområden
Framtida utvecklingsområden för industri och andra anläggningar 

och verksamheter, främst sådana med omgivningspåverkan där skyddsavstånd 
kan krävas. Även områden med mer blandade typer av verksamheter så kallade 
Företagsområden, kan vara aktuella.

Stor återhållsamhet ska iakttas mot ny bebyggelse inom områdena. Ingen 
ny bebyggelse eller nya anläggningar som kan antas förhindra lämplig framtida 
markanvändning bör tillåtas inom eller i anslutning till områdena.

Kommunikation 
Utredningsområden för vägar, järnvägar, och älvförbindelser för 

olika trafikslag spårvägar. Särskild hänsyn ska tas till reservatens läge och ut-
bredning vid prövning av lov och då detaljplaner ska upprättas. 

Älvkantsskydd och yttre skyddsportar 
På markanvändningskartan redovisas ett huvudalternativ för älvkantsskydd. Al-
ternativa lägen redovisas i fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg.
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Verksamheter och anläggningar som hindrar eller försvårar byggandet av ett älv-
kantskydd är inte tillåtna. 

Utredningsområde för framtida yttre skyddsportar mot framtida havsvatten-
nivåhöjningar finns markerade på tre platser.

Värden och hänsyn
Värden och hänsyn omfattar områden med särskilda kvaliteter eller andra förhål-
landen som det bör tas hänsyn till vid exempelvis detaljplanering och bygglov-
prövning. Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen 
behöver inte vara oförenliga med dessa intressen. Riksintressen redovisas särskilt 
i kapitel 5.

Framtida planeringsreserv
Framtida planeringsreserv
Områdena utgör en värdefull reserv för kommande bostadsförsörj-

ning och ska därför inte byggas bort. Det är viktigt för att skapa handlingsfrihet 
för stadens utbyggnadsbehov på lång sikt. Områdena är främst belägna i ytters-
taden, på norra och västra Hisingen. Ingen närmare bedömning av områdenas 
lämplighet för bebyggelse har gjorts och avvägningar i relation till exempelvis 
värdefull natur kommer att behövas. Inga vidare utredningar bedöms dock nöd-
vändiga i nuläget eftersom större förändringar kan komma att bli aktuellt först 
på längre sikt. För att utbyggnad ska bli aktuell krävs kraftfulla satsningar på kol-
lektivtrafik och annan infrastruktur. Detta bör studeras i ny översiktsplan eller 
fördjupning av denna översiktsplan.

I dessa områden ska gälla en restriktiv hållning till ny bebyggelse som kan 
hindra framtida större exploatering. Inom områdena finns särskilt värdefull na-
tur. Här gäller samma rekommendationer som inom övriga områden för värde-
full natur och friluftsliv.

Natur- och kulturvärden
Värdefull kulturmiljö 
Särskild hänsyn ska tas till kulturmiljöns värden och bebyggelsens 

karaktär vid förändringar inom och i anslutning till områden med utpekade kul-
turvärden. Befintlig bebyggelse ska behandlas med varsamhet så att värdena inte 
går förlorade och nya byggnader ska utformas med hänsyn till omgivningen och 
till det historiska sammanhanget i bebyggelsen.

På markanvändningskartan redovisas områdena som är särskilt värdefulla för 
kulturminnesvården och där bestämmelser för markanvändningen saknas. Stor 
restriktivitet ska gälla vid prövning av ny bebyggelse och anläggningar. Arkeolo-
giska undersökningar ska genomföras vid sådana förändringar som kan påverka 
förhållandena i områdena. 

På kartan redovisas även övriga värdefulla bebyggelsemiljöer som finns do-
kumenterade och beskrivna i ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg 
- ett program för bevarande”.  I samband med planläggning och byggande i kul-
turhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer ska behovet av fördjupade kunskaper 
om bebyggelsens och bebyggelsemiljöns värden klarläggas. Inom område som 
är av riksintresse för kulturmiljövården får inte åtgärder vidtas som innebär att 
värdena påtagligt skadas. För att klarlägga hur planerade förändringar påver-
kar riksintresset kan miljökonsekvensbeskrivning (MKB) komma att erfordras i 
samband med planläggning. 
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Vattenområden med särskilt stora värden
Områdena utgörs av havsområden med särskilt stora värden för na-

turvård, friluftsliv och/eller yrkesfiske. Som huvudregel gäller att inga åtgärder 
som negativt påverkar områdenas värden bör genomföras.

Jordbruksmark 
Inom områden för jordbruk ska åtgärder som försvårar eller för-

hindrar jordbruksverksamhet undvikas så långt möjligt. Stor restriktivitet ska 
iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar annat än sådana som har med 
områdenas funktion som jordbruksområden att göra. Vid ändrad användning 
ska en avvägning göras mellan intresset att bevara marken som jordbruksmark 
och intresset av att utnyttja den för andra ändamål. I avvägningen måste det 
framgå att det nya ändamålet är av väsentligt samhällsintresse och att alternativ 
som inte tar jordbruksmark i anspråk har utretts och funnits olämpliga. Om 
jordbruksmark ska tas i anspråk ska prövning ske med hänsyn till principerna 
om jordbrukets värden enligt tematiska inriktningar om jordbruksmark.
• Produktionsvärden
• Natur- och Kulturvärden
• Sociala värden
• Kretsloppsvärden/miljötjänster

Vissa av områdena är skyddade genom bestämmelser i reservat eller andra om-
rådesskydd.

Täkt 
Områdena används som bergtäkter och har tillstånd för pågående verksamhet. 
Verksamheterna ger störningar i form av buller och vibrationer som innebär res-
triktioner för omgivande markanvändning. Täkterna ligger i Tagene och Stora 
Göpås.  

Område med nedlagd deponi 
Deponiernas innehåll är av olika karaktär, men områdena är van-

ligtvis förorenade av hushålls- och byggavfall, vilket ger restriktioner för mar-
kanvändningen.

De största deponiområdena finns i ytterhamnen, där mycket byggavfall finns 
deponerat. Nedbrytningen kommer att pågå under lång tid. Markanvändningen 
på och invid områdena får inte förhindra eller försvåra underhåll och nyinveste-
ringar av skyddsåtgärder. Risk för metangasbildning föreligger. Byggnader och 
slutna utrymmen ska säkras från inläckage från deponierna. Inga bostäder får 
tillkomma på deponiområdena.

Mudderdeponi 
Tippning av mudder inom vattenområde regleras i miljöbalken. Be-

fintliga tippplatser finns i Hakefjorden i anslutning till farleden till Göteborg, 
vid Vinga och i Lundbyhamnen. För tippning av muddermassor gäller särskilda 
föreskrifter enligt lämnade tillstånd. 
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Mellanlager för förorenade massor 
Plats för mellanlager av lätt förorenade jordmassor. Dessa är Tagene 

deponi, Lilla Rödjan på Hisingen samt ett områden utefter Marieholmsgatan.

Skyddszon runt kraftledning 
För att minska exponeringen av magnetfält ska försiktighetsprin-

cipen tillämpas vid planering och byggande i närheten av större kraftledningar. 
Ett avstånd på minst 50 m mellan större luftburen kraftledning och bebyggelse 
rekommenderas därför vid nybyggnad.

Område med tillstånd för flyg
Inom området finns tillstånd från miljödomstolen att bedriva 

mark- och flygverksamhet. En ny tillståndsprövning pågår. Inom området får 
ingen ny bostadsbebyggelse tillkomma.

DELOMRÅDEN
I följande avsnitt beskrivs kortfattat de tio  stadsdelarna i Göteborg utifrån nulä-
ge. Markanvändningskarta för respektive område redovisas också. Detta avsnitt 
kommer att utvecklas i till delområdesstrategier i det fortsatta arbetet med över-
siktsplanen. Syftet är att beskriva de lokala utvecklingsmöjigheterna och förut-
sättningarna för detta.
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Säveån
Foto: Marie Ullnert

ÖSTRA GÖTEBORG
Östra Göteborg är en mång facetterad stadsdel med bland annat Gamlestadens 
industrihistoriska bebyggelse, Utbys egnahemsbebyggelse och Bergsjöns kupe-
rade och vackra landskap. Här låg också Göteborgs fö regångare, den medeltida 
handelsmetropolen Nya Lödöse, nuvarande Galmestaden. 

Östra Göteborg består av primärområdena Gamlestaden, Utby, Södra Kor-
tedala, Norra Kortedala, Västra Bergsjön och Östra Bergsjön. Det bor knappt 
50 000 invånare i stadsdelen 

Bebyggelse
Närmare 70 procent av bebyggelsen i Östra Göteborg är uppförd under 1950- 
och 60-talen. Gamlestaden utskiljer sig något genom att bebyggelsen är äldre 
med landshövdingehus och äldre industribyggnader. I Utby finns större småhus-
områden. Östra Göteborg har högst andel hyresrätter i Göteborg.

Bostadsbeståndet i Östra Göteborg

Tyngdpunkter
Gamlestads torg är en av Göteborgs tre strategiska tyngdpunkter och är under 
stor omvandling. Syftet är att skapa tät och blandad bebyggelse nära pendel-
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tågsstationen. Här byggs Göteborgs nya nordöstliga resecentrum med butiker, 
kontor, bostäder, kulturcentrum och service. Vid torget stannar pendeltåg och ett 
flertal spårvagnar och bussar. 

Rymdtorget byggdes 1970 och genomgick en del förändringar i början av 
2000-talet. Idag finns flera butiker, restauranger, bibliotek, skola, vårdcentral och 
annan service här. Vid busshållplatsen direkt öster om torget byggs ett nytt kul-
turhus som ska bli en målpunkt för hela staden. 

Gärdsås torg är ett mindre torg i västra Bergsjön intill spårvagnshållplats Ga-
lileis gata. Här finns några mindre butiker, livsmedelsbutik, pizzeria samt lokaler 
för folkhögskola. Nära torget ligger stadslantgården Galaxen.

Kortedala Torg är ett av de största förortstorgen i Göteborg och byggdes ur-
sprungligen i mitten av 1950-talet. Torget har rustats upp vid ett flertal tillfällen 
och på senare tid även fått tillskott av flerbostadshus. Torget omsluts av butiker, 
restauranger och annan service. Här finns bibliotek, vårdcentral och gym. 

Näringsliv
Gamlestaden har historiskt sett haft verksamhetsområden i anslutning till Sä-
veån och Göta älv med större företag som SKF och Gamlestadens fabriker. 
Många av de traditionella verksamheterna har flyttat och nya verksamheter flyt-
tar in, framförallt kontor. I Marieholm finns verksamhetsområden med ett flertal 
företag. Stadsdelen har en större utpendling än inpendling. Den bransch som 
genererar mest inpendling är tillverkning och utvinning. 

Trafik och infrastruktur
Bergsjön karaktäriseras av trafikseparering med Bergsjövägen och Ljusårsvägen 
som omringande större vägar. Kortedalas bostadsområden trafikeras genom en 
mängd mindre gator och i söder löper den större Almanacksvägen för genom-

Rymdtorget
Foto: Anna Olsson
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fartstrafik. Genom Gamlestaden löper den kraftigt trafikerade Artillerigatan. I 
väster utgör Gamlestadsvägen och Marieholmsleden (E45) samt järnvägen en 
barriär mot Göta Älv och verksamhetsområdena i väster. Marieholmstunneln 
under Göta älv kommer att förbinda fordonstrafiken från E45 med E6 på Hi-
singen. Tunneln är klar år 2020. I söder går Utbyvägen mot Partille.

Området är försörjt av flera spårvagnslinjer och busslinjer. Bilinnehavet i 
stadsdelen är något lägre än Göteborgssnittet och många är beroende av väl 
utbyggd kollektivtrafik. Vid Gamlestadens station går pendeltåg norrut mot Äl-
vängen och Trollhättan/Vänersborg. 

Grönområden och vattenmiljöer
Bergsjökilen sträcker sig in i stadsdelens norra del med viktiga natur- och re-
kreationsområden som Bergsjön med Bergsjöbadet och Fjällbo. I södra delen 
av stadsdelen flyter Säveån och i norr Lärjeån som är viktig för rekreation och 
naturupplevelser. Här finns även stadsparken Kvibergs park och flera mindre 
stadsdelsparker. Kortedala och Bergsjön är planerade efter principen hus i park 
och har mycket natur- och grönområden mellan husen. Utbybergen används för 
bergsklättring Det är brist på bostadsnära park längs Säveån och Göta älv, även 
om det finns många stadsdelsparker i stadsdelen som till exempel Bunkeberget 
i gamlestaden och Gärdsås mosse i Bergsjön. Till områdets gröna struktur kan 
även räknas Kvibergs kyrkogård som är norra Europas näst största kyrkogård.

Inriktning för mark- och vattenanvändning

Stora delar av Östra Göteborg (Gamlestaden, Kortedala och 
Bergsjön) är utpekade som mellanstadens prioriterade utbygg-
nadsområden. I Utby finns övrig stadsbebyggelse med främst 
småhus. Längs med Säveåns norra strand och vid Gamlestads 
torg pågår omvandling till blandad stadsbebyggelse i gamla 
verksamhetsområden. Gamlestads torg är en strategisk tyngd-
punkt. Även Rymdtorget, Gärdsås torg och Kortedala torg är 
tyngdpunkter. Det före detta militära området Kviberg utvecklas 
till ett centra för idrott, hälsa, kultur och utbildning. 

För teckenförklaring, se föregående avsnitt, sid 30-39.
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ÖRGRYTE–HÄRLANDA 
Örgryte-Härlanda ligger öster om Göteborgs innerstad och har nära till både 
centrum och stora natur- och rekreationsområden. Den är med sina drygt 
60 000 invånare en av Göteborgs största stadsdelar till invånarantal och inne-
fattar primärområdena Olskroken, Redbergslid, Bagaregården, Kallebäck, Skår, 
Överås, Kärralund, Lunden, Härlanda, Kålltorp, Torpa och Björkekärr. 

Bebyggelse
I stadsdelen finns många olika stadsbyggnadskaraktärer från olika tidsperioder; 
Sluten kvartersstad, öppen kvartersstad, grannskapsstad, småskalig bebyggelse 
och storskalig bebyggelse. Mycket av stadsdelens bebyggelse är något äldre. Näs-
tan en tredjedel av stadsdelens bebyggelse är byggd innan 1940 och nästan 60 
procent innan 1950. 

Bostadsbeståndet i Örgryte-Härlanda

Olskrokstorget
Foto: Amanda Östman
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Flera av stadsdelens områden har ett homogent bostadsbestånd av antingen 
småhus eller flerbostadshus, och det finns även likartade kluster av upplåtelse-
former. Historiskt (och även idag) har till exempel delar av Örgryte varit popu-
lärt bland stadens rikare invånare som byggt större villor och sommarresidens. 
Stadsdelens karaktär har även påverkats av de många landerier som tidigare låg 
här. Landeriepoken pågick under flera hundra år och har påverkat utformningen 
av såväl vägar som bostadsområden.

Tyngdpunkter
Munkebäckstorget ligger i Kålltorp och är ett torg omslutet av trevåningshus. Tor-
get har flera butiker, apotek och samhällsservice. Flera spårvagnar passerar precis 
intill. 

Inom stadsdelen finns dessutom flera viktiga platser med stort utbud av servi-
ce och kollektivtrafik, exempelvis Redbergsplatsen och Olskrokstorget. 

Näringsliv
Stadsdelen har större områden med verksamheter i Olskroken och Sävenäs. I 
Sävenäs finns även lite tyngre industri, så som Renovas avfallskraftvärmeverk. 
I stadsdelen ligger också Östra sjukhuset som är en viktig arbetsgivare, vilket 
innebär att vård och sociala tjänster är den största branschen.

Foto

Stockholmsgatan
Foto: Amanda Östman
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Trafik och infrastruktur
Det finns både lokala och stadsdelsövergripande barriärer som skapar svårigheter 
för invånarna att röra sig fritt inom stadsdelen och till angränsande stadsdelar. E6, 
E20, riksväg 40, Västkustbanan och Västra Stambanan omringar och påverkar den 
mot centrum samt mot Östra Göteborg. Detta gör det svårare att nå andra delar 
av Göteborg trots läget nära centrum. 

Inom Örgryte-Härlanda finns flera större bil- och kollektivtrafikvägar som 
Delsjövägen, Munkebäcksgatan, Redbergsvägen, Härlandavägen och Ånäsvägen. 
Gatunätet är annars relativt finmaskigt. Stora delar av stadsdelen har en god kol-
lektivtrafikförsörjning med spårvagnslinjer, busslinjer och tåg. I norra delen av 
stadsdelen ligger Sävenäs station där pendeltåg mot Alingsås stannar. 

Grönområden och vattenmiljöer
I stadsdelen ligger Delsjöområdet som är naturreservat och ett viktigt rekreations-
område för hela Göteborg och närliggande kommuner. Delsjöområdet behöver 
bättre tillgänglighet, med information och tydliga entréer in till området. Från 
Delsjön utgår det gröna stråket Delsjön-Härskogenkilen som sträcker sig upp till 
Alingsås. Delsjöområdet kopplar även samman med Lackarebäckskilen i sydöst. 

I stadsdelen finns också flera stadsdelsparker som exempelvis Redbergsparken 
och Renströmska parken och bostadsnära parker som exempelvis Gubberoparken. 
Östra kyrkogården och Skatås motionscentrum drar mycket besökare.

Inriktning för mark- och vattenanvändning

De västra delarna av Örgryte-Härlanda är utpekade som utvid-
gad innerstad, medan Munkebäck, Torp och Örgryte/Bö utgörs 
av mellanstadens prioriterade utbyggnadsområden. Skår och Sä-
venäs är övrig stadsbebyggelse med mestadels småhus. Munke-
bäckstorg är en av mellanstadens tyngdpunkter. Delsjöområdet 
markeras som natur- och friluftsområde.  
För teckenförklaring, se föregående avsnitt, sid 30-39.
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CENTRUM
Stadsdelen Centrum utgör en stor del av Göteborgs innerstad och kärna idag. 
Här rör sig många människor från både Göteborg och närliggande kommuner 
då det är regionens viktigaste nod. 

Här finns en stor blandning med butiker, kontor, restauranger, kultur, utbild-
ning och bostäder på samma yta. Centrum omfattar primärområdena Krokslätt, 
Johanneberg, Landala, Guldheden, Lorensberg, Vasastaden, Inom Vallgraven, 
Stampen och Heden. Stadsdelen har en befolkning på ungefär 61 900 invånare

Bebyggelse
Centrum har en blandad bebyggelse och stadsdelens karaktär skiljer sig åt mel-
lan områdena. Bebyggelsen är ett tvärsnitt av olika planeringsideal från 1600-ta-
let till idag. Ungefär 40 procent av bebyggelsen är byggd innan 1940-talet och 
här finns byggnader och stilideal representerade från 400 år tillbaka i tiden. Stora 
delar har höga kulturmiljövärden och berättar för besökare och invånare om Gö-
teborgs historia. 

Bostadsbeståndet i centrum

Aschebergsgatan
Foto: Kjell Holmner
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Stadsdelens bebyggelse består nästan uteslutande av flerbostadshus och har 
högst andel små lägenheter i Göteborg. Det är brist på plats för ytkrävande sam-
hällsservice såsom förskolor och skolor. Det pågår för närvarande omfattande 
planering och byggande för såväl bebyggelse som infrastruktur. 

Fördjupning av översiktsplanen
Förslag till en ny fördjupning av översiktsplanen tas för närvarande fram för 
Centrala Göteborg. Denna omfattar stora delar av Centrum. 

2016 antogs en fördjupning för Mölndalsåns dalgång av både Mölndals stad 
och Göteborgs Stad. Planområdet sträcker sig från Liseberg till Mölndals cen-
trum. Syftet är att förtäta bebyggelsen utefter dalgången och blanda bostäder 
och verksamheter. Infrastrukturen ska utvecklas, särskilt för kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik. Planen preciserar reservat för utbyggnad av järnvägen 
samt trafikplatser på motorvägen samt att kulturmiljöer ska tas till vara och na-
tur- och rekreationsmiljöer utvecklas.

Tyngdpunkter
Innerstaden utgör tyngdpunkt för såväl hela staden som för regionen i stort. I 
stadsdelen finns exempelvis innerstadens handel, evenemangsstråket med dess 
målpunkter, avenyns uteliv och flera av universitetets verksamheter. 

Inom centrum finns många viktiga platser som Brunnsparken, Kungsports-
platsen, Götaplatsen, Drottningtorget, Korsvägen, Landala torg och Dr Fries 
torg. Dessa platser är väl försörjda med kollektivtrafik, handel och service, och 
är viktiga bytespunkter. 

Läs mer

Översiktsplan för Göteborg, fördjupad 
för Mölndalsåns dalgång, 2016

Gårda
Foto: Marie Ullnert
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Näringsliv
Centrum har ett stort antal arbetsplatser och inpendling från hela Göteborg 
och närliggande kommuner. Närmare 30 000 arbetar inom företagstjänster och 
nästan lika många inom offentlig förvaltning, kommunikation och handel. Här 
finns också Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola med 50 000 
studenter, evenemangsstråket som är viktigt för besöksnäringen. 

Trafik och infrastruktur
Trafiksituationen i Centrum är tidvis ansträngd, framförallt vid rusningstrafik. 
Många målpunkter samsas på liten yta och framkomligheten för både kollektiv-
trafik och bil är begränsad. Gång, cykel och kollektivtrafik är viktiga transport-
medel i centrum. Kollektivtrafiken består både av spårvagnlinjer, busslinjer och 
båt. Från Göteborgs centralstation går tåg till olika delar av regionen och resten 
av Sverige.  Det pågår stora infrastrukturprojekt i Centrum. Här byggs bland an-
nat Västlänken som planskild tågförbindelse med stationer vid Korsvägen, Haga 
och Centralstationen, överdäckning av Götaleden och byggnation av Hisings-
bron som ska ersätta Göta älvbron. 

Grönområden och vattenmiljöer
I Centrum finns främst anlagda parker, med undantag för viss värdefull natur 
vid Johanneberg-Guldheden. Här finns stadsparkerna Kungsparksstråket-Träd-
gårdsföreningen, Vasaparken och Renströmsparken/Näckrosdammen. Därutö-
ver finns stadsdelsparkerna Burgårdsparken och Guldhedsdalen samt ett flertal 
mindre bostadsnära parker och lekplatser. Heden som idrottsyta är en viktig mö-
tesplats för hela centrum och även för andra delar av staden. Stadsdelen har brist 
på grönområden och de som finns, används av många – såväl boende, besökare 
som verksamheter. Vattendragen som Vallgraven, Mölndalsån, Fattighusån och 
Stora hamnkanalen samt Göta älv är viktiga stråk som innehåller kvaliteter för 
upplevelse och rekreation, men även för den biologiska mångfalden. 

Inriktning för mark- och vattenanvändning

Största delen av Centrum är utpekad som innerstad. Kroks-
slätt, Guldheden och Änggården är utpekade som utvidgad 
innerstad. I Gullbergsvass finns områden som idag används för 
verksamheter, trafikleder och godshantering som är utpekat 
som ny innerstad. Det är ett långsiktigt arbete att omvandla 
stadsdelen till ny stadsbebyggelse. I Centrum finns flera utred-
ningsområden för kommunikation.  
För teckenförklaring, se föregående avsnitt, sid 30-39.
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MAJORNA-LINNÉ 
Majorna-Linné ligger strax väster om Centrum och har ett centralt läge. Stads-
delen är Göteborgs befolkningsmässigt största med nästan 65 000 invånare och 
är generellt sett välmående, men det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa 
inom stadsdelen. Primärområdena är Annedal, Haga, Kungsladugård, Majorna, 
Masthugget, Olivedal, Sanna, Stigberget och Änggården.  

Bebyggelse
Majorna-Linné har en stark kulturhistorisk identitet som är tongivande för hela 
Göteborg. Mer än 43 procent av bostadsbeståndet är byggt innan 1940 och en 
stor del av bebyggelsen är uppförd i traditionell kvartersstad i trä och sten. Små-
hus är främst lokaliserade i Änggården och till viss del i Kungsladugård, medan 
övriga primärområden till största delen har flerbostadshus med en blandning 
av hyresrätter och bostadsrätter. Trycket på bostäder i stadsdelen är högt och 
Majorna-Linné är den stadsdel i Göteborg där det krävs längst kötid för att få 
en hyresrätt.

Bostadsbeståndet i Majorna-Linné

Röda sten
Foto: Johannes Berner
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Vegagatan
Foto: Anna Olsson

Det pågår för närvarande omfattande planering och byggande vid Skeppsbron 
och Masthuggskajen. Syftet är att  skapa tät och blandad innerstadsbebyggelse. 

Tyngdpunkter
Stadsdelen har inga tyngdpunkter utpekade på markanvändningskartan, men 
ingår delvis i tyngdpunkten ”Innerstaden” där Järntorget och Linnéplatsen är 
viktiga platser. I den utvidgade innerstaden finns flera viktiga platser såsom Stig-
bergstorget och Mariaplan. Stadsdelen är, efter Centrum, den som har mest in-
nerstadskaraktär och torg och platser är viktiga för fler än bara den lokala befolk-
ningen. Här råder generellt hög täthet och stort utbud av både kommersiell och 
offentlig service. Det råder brist på samhällsservice såsom förskolor och idrotts-
hallar i förhållande till stadsdelens befolkning. 

Näringsliv
I Majorna-Linné ligger Sahlgrenska universitetssjukhuset som är en stor arbets-
givare och i stadsdelen arbetar över 12 000 personer inom vård och sociala tjäns-
ter. I stadsdelen finns också många små verksamheter, butiker och restauranger. 
Längs Masthuggskajen ligger ett fåtal verksamheter inom sjötransport och fär-
jeterminal med färjetrafik till Danmark och Tyskland. Verksamhetsområdena 
Klippan, Fiskhamnen och Kungssten ligger även inom stadsdelen. 

Trafik och infrastruktur
I merparten av stadsdelen samsas bilar, spårvagnar, bussar, cyklister och gående i 
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stadsmässiga gaturum. Stadsdelen har även mycket genomfartstrafik, framförallt 
på Oscarsleden, Högsboleden och Övre Husargatan.  Stadsdelen har god kol-
lektivtrafikförsörjning med spårvagnslinjer och busslinjer, men kollektivtrafiken 
är ofta fullbelagd och möjligheterna till utbyggnad är begränsade. Möjligheten 
att cykla inom området och till innerstaden är relativt goda. Majorna-Linné har 
en hög andel gående och cyklister. 

Grönområden och vattenmiljöer
Stadsdelen gränsar i norr mot älven och i söder ligger Slottsskogen, en park som 
anlades på 1870-talet och som idag är en av Göteborgs viktigaste stadsparker. 
Hit kommer besökare från hela staden och även de som tillfälligt besöker Göte-
borg, för att motionera, besöka djurparken, utflyktslekplatsen Plikta eller något 
av de tillfälliga evenemang som arrangeras i parken. Röda Sten, Klippan och 
Sjöbergen är andra omtyckta platser med grönska och närhet till älven I stadsde-
len ligger Botaniska trädgården och Änggårdsbergen som delvis är naturreservat. 
Detta gör att Majorna-Linné är en mycket grön stadsdel, men grönskan ligger 
ofta intill barriärer som vägar och bebyggd miljö och det råder stora skillnader 
i tillgång till grönområden. Det är också brist på små gröna platser i anslutning 
till människors bostäder.

Inriktning för mark- och vattenanvändning

Majorna-Linné är till största del utpekad som innerstad och 
utvidgad innerstad. I söder finns områden utpekade som 
mellanstadens prioriterade utbyggnadsområden. Längs älven 
markeras industriområden. Slottsskogen markeras som park, 
medan Botaniska trädgården och Änggårdsbergen markeras 
som natur- och friluftsområde. 

För teckenförklaring, se föregående avsnitt, sid 30-39. 
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LUNDBY
Lundby är en snabbt växande stadsdel. Den förtätning som planeras innebär att 
stadsdelens befolkning kan fördubblas inom 20 år. Förr bestod Lundby till stor 
del av hamn- och varvsverksamhet. Idag utvecklas dessa områden till tät stads-
bebyggelse. 

Lundby stadsdel omfattar primärområdena Eriksberg, Kvillebäcken, Kyrk-
byn, Kärrdalen, Lindholmen, Rambergsstaden, Slätta damm. Stadsdelen är cen-
tralt beläget i mellanstaden. Det bor cirka 53 100 personer i stadsdelen

Bebyggelsen
Lundbys bebyggelse varierar stort inom stadsdelen med tät stadsmiljö med fler-
bostadshus och glesare småhusområden. Här finns allt från äldre kulturmiljöer 
som Gamla Kyrkbyn till nyare områden som Eriksberg, Sannegårdshamnen och 
delar av Lindholmen. Längs älven finns också den gamla varvs- och industrika-
raktären kvar på flera ställen. Bebyggelsen i Lundby är till största delen byggd 
mellan 1940 och 1960. En relativt stor del är byggd under 2000-talet.  

Bostadsbeståndet i Lundby

Vågmästareplatsen
Foto: Marie Ullnert
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Eriksberg
Foto: Linn Ryding

Det pågår för närvarande omfattande planering och byggande i stora delar av 
Lundby (bland annat Backaplan, Frihamnen och Lindholmen). Syftet är att  
skapa tät och blandad innerstadsbebyggelse.

Tyngdpunkter
Backaplan är en viktig handelsplats som står inför stor omvandling och ingår i 
den framtida innerstaden. 

Wieselgrensplatsen är en viktig tyngdpunkt för Lundby med sjukhus, ett 25-tal 
butiker och närservice. Torget är byggt under 1960-talet och beläget intill spår-
vagnshållplatsen och Hjalmar Brantingsgatan. Här passerar flera spårvagnar och 
bussar till andra delar av staden.

Kyrkbytorget är byggt i mitten av 1950-talet och i början av 2000-talet bygg-
des torget om för att öka trafiksäkerheten och trivsamheten. På Kyrkbytorget 
och vid Eketrägatan finns bland annat matbutik, apotek, optiker och second 
handbutik.

Eriksbergs köpcentrum är ett centrum som byggdes strax efter år 2000. Här 
finns butiker och restauranger med bland annat livsmedel och blommor. Cen-
trumet har gott om parkeringsplatser och är främst riktat till bilburna kunder. 

 
Näringsliv
Lundby har ett stort antal arbetsplatser, främst inom företagstjänster, tillverk-
ning och utvinning. Här ligger bland annat Volvo Lundby med kontor och ut-
veckling, Lindholmen Science Park med flera stora företag och utbildningsinsti-
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tutioner. Inom Lundby finns också Ringöns verksamhetsområde och Backaplan 
som handelscentrum. 

Trafik och infrastruktur
Lundby har flera stora vägar med mycket genomfartstrafik. Lundbyleden är 
särskilt dominant, men även huvudstråk som Hjalmar Brantingsgatan, Gustaf 
Dalénsgatan och Björlandavägen. Dessa är viktiga för kollektivtrafik, gods och 
biltrafik. Parallellt med Lundbyleden går Hamnbanan med godstransporter på 
järnväg till och från Göteborgs hamn. 

Lundbys kollektivtrafik består idag av spårvagnslinjer och busslinjer. Plane-
ring pågår för att kollektivtrafiken ska utvecklas med linbana, pendeltågsstation 
vid Brunnsbo, ny spårväg mellan Brunnsbo och Linnéplatsen (via Backaplan, 
Frihamnen, Lindholmen och Stigberget). Denna spårväg kommer bland annat 
att avlasta Hisingsbron och minska sårbarheten med ytterligare en spårvägs-
koppling över älven. 

Det huvudsakliga cykelnätet är i dagsläget främst ett pendelcykelstråk längs 
Hjalmar Brantingsgatan. På sikt är det tänkt att utvecklas längs Björlandavägen, 
genom Lindholmen till Eriksberg samt till Tuve. Fler kopplingar med broar för 
gång och cykel över älven är viktiga för att koppla ihop staden över älven.

Grönområden och vattenmiljöer
I Lundby finns Hisingsparken, som är en stadspark för hela Göteborg med ut-
flyktslekplats och motionsslingor. Här finns också stadsparkerna Kiellers park 
och Färjenäsparken. Inom Lundby finns stadsdelsparkerna Flunsåsparken och 
Krokängsparken. Stadsdelen har fler mindre bostadsnära parker och lekplatser. 
Inom Lindholmen är det brist på bostadsnära parker.

Inriktning för mark- och vattenanvändning

De tidigare hamn- och verksamhetsområdena Frihamnen, 
Backaplan och Lindholmen är utpekade som nya områden 
för innerstad. Området runt Wieselgrensplatsen och Brunns-
bo ingår i utvidgad innerstad. Eriksberg, Kyrkbyn och västra 
Kvillebäcken är mellanstadens prioriterade utbyggnadsom-
råden. Backaplan, Kyrkbytorget och Eriksbergs köpcentrum 
är tyngdpunkter. Ringön och Lundby är företagsområden. I 
Lundby finns flera utredningsområden för kommunikation. 

För teckenförklaring, se föregående avsnitt sid 30-39.
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ASKIM–FRÖLUNDA–HÖGSBO
Askim-Frölunda-Högsbo är en stadsdel i södra Göteborg med närhet till natur 
och hav och med starkt skiftande karaktär mellan nord och syd. I stadsdelen bor 
cirka 60 500 personer och primärområdena är Högsbohöjd, Kaverös, Högsbo-
torp, Flatås, Ruddalen, Högsbo industri, Frölunda torg, Järnbrott, Tofta, Askim, 
Hovås och Billdal. 

Bebyggelse
Stadsdelen har geografiskt en tydlig uppdelning av bostadsstrukturen. Den nor-
ra delen domineras av flerbostadshus och den södra av småhus. Stora delar av 
Frölunda och Högsbo är byggt under 1950- och 60-talet utifrån den tidstypiska 
så kallad grannskapsprincipen med stora flerbostadshus i form av skivhus och 
punkthus i park. Arkitekturen är varierad och grönytorna generöst tilltagna. Frö-
lunda torg är ett viktigt regionalt centrum med omfattande handel och offentlig 
service. Stadsdelens bostadsbestånd består av en något större andel äganderätter 
och något lägre andel hyresrätter än Göteborg som helhet. 

Mandolingatan
Foto: Frida Winter
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Bostadsbeståndet i Askim-Frölunda-Högsbo

UTSNITT UR MARKANVÄNDNINGSKARTAN 
FÖR ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

Inriktning för mark- och vatten- 
användning

Norra delen av stadsdelen är främst 
utpekat som mellanstadens priorite-
rade utbyggnadsområden. Frölunda 
torg är en strategisk tyngdpunkt. 
Även Marklandsgatan/Axel Dahl-
ströms torg och Brottkärr är tyngd-
punkter. Öster om Dag Hammar-
skjöldsleden, norr om Otto Elanders 
gata, finns verksamhetsområden som 
markeras som nytt område för blan-
dad stadsbebyggelse. Askim, Hovås 
och Billdal är utpekat som övrig 
stadsbebyggelse. 

För teckenförklaring, se föregående 
avsnitt sid 0-39.

Fördjupning av översiktsplanen
Förslag till fördjupning av översiktsplanen tas för närvarande fram för Hög-
sbo-Frölunda.
En fördjupning för Södra Askim antogs 2011. Planen omfattar de område i 
Södra Askim som i den kommunomfattande översiktsplanen är utpekade som 
utredningsområde för framtida bebyggelse.

Syftet med planen är att redovisa en struktur som kan skapa underlag för 
fungerande lokalsamhällen med gång- och cykelavstånd till skola, närservice 
och kollektivtrafik utifrån ledorden en god livsmiljö, lättillgänglig skärgård och 



MARKANVÄNDNINGSKARTA ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO



63ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING  |  3. GEOGRAFISKA INRIKTNINGAR

strövområden samt ett hållbart resande. Södra Askim har goda förutsättningar 
att skapa ett attraktivt boende nära hav och natur. Planförslagets huvudstruktur 
består av tre sammanhängande utvecklingsområden: Brottkärrsmotet, Svindal 
och Gatersered, som ligger vid genomgående stråk för trafiken. Planförslaget 
möjliggör cirka 6500 bostäder, vilket motsvarar cirka 16 000 nya invånare.

Tyngdpunkter
Frölunda torg är Göteborgs näst största köpcentrum med cirka 200 butiker, res-
tauranger och kaféer. Här finns också ett resecentrum med ett antal spårvagnar 
och bussar. Torget omges av skivhus och punkthus. Här ligger också Frölunda 
specialistsjukhus. 

Axel Dahlströms torg och Marklandsgatan är tillsammans en tyngdpunkt. Axel 
Dahlströms torg är centrum för service och handel i Högsbo. Torget byggdes på 
1950-talet med ett karaktäristiskt höghus. Stadsbyggnadsidén var att allt som 
behövdes i vardagen skulle finnas i grannskapet. Idag finns här bland annat bu-
tiker, apotek, bibliotek och restauranger. Marklandsgatan är en viktig knutpunkt 
för kollektivtrafik. Här stannar flera spårvagnar och bussar. Här finns även viss 
service i form av pizzeria, mataffär och bensinstation. 

Brottkärr ligger intill Säröleden, cirka 12 km från centrala Göteborg och bör-
jade byggas 2014. Ett centrum har växt fram vid Brottkärrsmotet. Området be-
döms fortsätta byggas ut under många år framöver. Här finns stort kommersiellt 
utbud av affärer och restauranger. Området kollektivtrafikförsörjs av expressbuss.

Näringsliv
Askim-Frölunda-Högsbo har ungefär lika många arbetsplatser som antal ar-
betsföra invånare. Det sker en stor inpendling av anställda inom handel, vilket 
också är den största branschen i stadsdelen. I nordöstra delen ligger Högsbo-Si-
sjö verksamhetsområde med ett flertal industrier, verksamheter och handel. 

Trafik och infrastruktur
1960-talets planering av Frölunda skapade en struktur med funktionsuppdel-
ning och bilens framkomlighet var i fokus. Det har lett till att stadsdelens trafik-
system präglas av separering och större leder. I norra stadsdelen utgör vägar och 
spårvägen barriärer som försvårar för möjligheterna att röra sig mellan bostads-
områden. Rakt genom stadsdelen går Dag Hammarskjöldsleden/Säröleden och 
Söder/Västerleden som skapar en barriärer mellan stadsdelens delar.

Kollektivtrafiknätet i Frölunda och Högsbo är väl utbyggt med flera spår-
vagnslinjer och busslinjer som försörjer området. Södra delarna av stadsdelen 
har ett mindre kollektivtrafikutbud och lägre kollektivtrafikanvändande. Här går 
bussar som främst trafikerar i nord-sydlig riktning.

Grönområden och vattenmiljöer
Askim, Hovås och Billdal har kustremsa i väster med bl.a. Askimsbadet, na-
turreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård. I öster ligger Slottsko-
gen-Sandsjöbackakilen. Frölunda och Högsbo karaktäriseras av sin tids stads-
byggnadsideal av hus i park med gröna och generöst tilltagna gårdar. Natur- och 
rekreationsområdet Ruddalen i den nordvästra delen ger nära tillgång till rekre-
ation och motionsmöjligheter. I Frölunda finns också stadsparken Positivet med 
en bemannad utflyktslekpark. 
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VÄSTRA GÖTEBORG
Västra Göteborg är präglat av havet med kuststräckan och södra skärgården. Det 
är en välmående stadsdel med högst medelinkomst i Göteborg, men har ändå 
stora skillnader i olika delområden vad gäller boende, utbildning, inkomst och 
hälsa. I stadsdelen bor drygt 53 000 invånare och primärområdena är Fiskebäck, 
Långedrag, Hagen, Grimmered, Södra Skärgården, Bratthammar, Guldringen, 
Skattegården, Ängås, Önnered, Grevegården, Näset och Kannebäck. 

Bebyggelse
Inom stadsdelen finns olika bebyggelsestrukturer med stadsmiljöer, skärgårds-
områden, radhus- och villaområden. Delar av stadsdelen är gamla fiskesamhäll-
en där villabebyggelsen successivt byggts ut under århundraden, vilket skapat 
småskaliga bebyggelsestrukturer för bostäder och trafik. Stora delar av flerbo-
stadshusbeståndet, men även villor och radhus, byggdes under 1960- och 70-ta-
let. Nästan 60 procent av bostadsbeståndet i Västra Göteborg är småhus, vilket 
är högre än Göteborg i stort och gör att stadsdelen sticker ut.

Det pågår för närvarande planering för ny bebyggelse vid bland annat 
Opaltorget. 

Bostadsbeståndet i Västra Göteborg

Tyngdpunkter 
Opaltorget byggdes under miljonprogrammets tid och genomgår just nu en stor 
förändring med bland annat nya bostäder, butiker, förskolor, vårdcentral och 
park. Torget ligger vid ändhållplatsen för Göteborgs sydvästra spårväg och här-
ifrån går flera spårvagnslinjer. 

Näringsliv
Västra Göteborg har ett relativt lågt antal arbetsplatser med stor utpendling. 
Industriområden finns i Grimmered, Tranered och vid Nya Varvet. Fiskebäcks 
hamn och den militära verksamheten vid Käringberget med Göteborgs Garni-
son samt Försvarsmedicincentrum är också stora arbetsplatser i stadsdelen. Det 
finns flera mindre företag, livsmedels- och servicebutiker, caféer och restaurang-
er på olika platser runt om i stadsdelen.

Trafik och infrastruktur
Genom stadsdelen skär flera större vägar som blir fysiska barriärer där Västerle-
den är den mest påtagliga. Andra större vägar är Torgny Segerstedtsgatan, Sto-
ra Fiskebäcksvägen, Skattegårdsvägen och Grevegårdsvägen. Flera av lederna 
utgör sociala barriärer. Lokalgatunätet är finmaskig med ofta smala, vindlande 
gator med småhusbebyggelse. Öarna i Södra Skärgården är bilfria med färjeför-
bindelse från Saltholmen. 
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UTSNITT UR MARKANVÄNDNINGSKARTA VÄSTRA GÖTEBORG

Spårvagnslinjer går från Opaltorget via Frölunda mot centrum och från Salthol-
men via Älvsborg mot centrum. Utöver dessa finns även flera busslinjer. Dock 
har många boende i stadsdelen långa avstånd till närmaste busshållplats, främst 
villaområdena i söder, de kustnära delarna samt Grimmered. Det saknas kollek-
tivtrafikförbindelser mellan nordliga och sydliga delar av stadsdelen. Bilinnehav-
et i stadsdelen är bland det högsta i Göteborg. 

Grönområden och vattenmiljöer
Västra Göteborg har ett stort utbud av natur- och rekreationsområden samt ett 
flertal parker. Kusten och havet är närvarande med vandringsleder, badplatser 
och friluftsområden, exempelvis Skärvallsberget och Ganlet. Södra skärgården 
är ett viktigt rekreationsområde och turistattraktion för göteborgare och andra 
besökare. Det finns ett flertal stadsdelsparker som Bergkristallparken, Kastan-
jealléns aktivitetspark i Tynnered samt Styrsö Bratten. Utöver detta finns ett 
flertal bostadsnära parker. 

Inriktning för mark- och vattenan-
vändning

Stora delar av bebyggelsen i Väs-
tra Göteborgs är utpekat som övrig 
stadsbebyggelse. Tynnered ingår i 
mellanstadens prioriterade utbygg-
nadsområden. Havet utgör vatten-
område med särskilt stora värden.  
För teckenförklaring, se föregående 
avsnitt sid 30-39.
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Briljantgatan
Foto: Lo Birgersson

Donsö
Foto: Steampipe production
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VÄSTRA HISINGEN
Västra Hisingen har cirka 56 000 invånare och är en tudelad stadsdel med stora 
skillnader mellan östra och västra delen. Torslanda är ett socioekonomiskt starkt 
område med en låg andel utrikes födda. Biskopsgården är ett socioekonomiskt 
svagt område med en hög andel utrikes födda. Befolkningen har därmed stora 
olikheter i ålder, bakgrund och boendeförhållanden. Göteborgs största industri-
område ligger som en barriär mellan Torslanda och Biskopsgården. 

Primärområdena är Arendal, Björlanda, Hjuvik, Jättesten, Länsmansgården, 
Nolered, Norra Biskopsgården, Svartedalen och Södra Biskopsgården.

Bebyggelse
Olika områden inom stadsdelen skiljer sig åt avseende karaktär och identitet. 
Västra delen präglas av villaområden och landsbygdsbebyggelse med stor andel 
småhus och få hyresrätter. Den östra delen har storskaliga områden med lamell-
hus och punkthus. Dessa områden domineras av hyresrätter. Sammantaget be-
står stadsdelens bostadsbestånd av mindre andel bostadsrätter och större andel 
äganderätter än Göteborg som helhet.

Bostadsbeståndet i Västra Hisingen

Tyngdpunkter
Vårväderstorget är ursprungligen byggt 1958 och är ett torg i tre nivåer. Torget får 
på så sätt tre olika torgytor. Sedan 1950-talet har torget genomgått vissa föränd-
ringar. Vårväderstorget är en viktig plats i Biskopsgården med butiker, service 
och restauranger. Flera spårvagnslinjer passerar här.

Friskväderstorget är från samma tid som Vårväderstorget och karaktäriseras av 
samma tidstypiska stadsbyggnadsideal. Här finns bland annat vårdcentral, buti-
ker och Sjumilaskolan som ligger i nära anslutning. 

Amhults torg skapades för cirka 10 år sedan och utgör tillsammans med Tors-
landa torg centrum med handel, kulturhus, bostäder och kollektivtrafik.  

Näringsliv
Västra Hisingen har Göteborgs största verksamhetsområde med bland annat 
Volvo, Göteborgs hamn, raffinaderier mm. Flera av verksamheterna klassificeras 
som miljöfarliga verksamheter. Industriområdet utgör en barriär mellan Tors-
landa och Biskopsgården. Tillverkning och utvinning dominerar i området och 
sysselsätter 21 700 människor. Stadsdelen har därmed en stor inpendling med 
flera stora och viktiga arbetsgivare för Göteborg. 

Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen har tagits fram för Västra Aren-
dal och Torsviken (samråd 2015). Syftet med fördjupningen är att säkerställa 
möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järn-
vägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
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UTSNITT UR MARKANVÄNDNINGSKARTA 
VÄSTRA HISINGEN

Trafik och infrastruktur
Trafikstrukturen går i dalgångarna i nord-sydlig riktning. Det gör det svårt att 
röra sig mellan områdena i öst-västlig riktning. Biskopsgården har ett trafikse-
parerat gatunät och merparten av kollektivtrafiken är riktad mot centrala Gö-
teborg. 

I Torslanda är vägnätet glest och stommen utgörs av väg 155, Björlandavägen 
och Kongahällavägen. Huvuddelen av lokalnätet inom stadsdelen är utformad 
med återvändsgator med låg integration till närliggande områden. Strukturen 
gör det svårt att försörja området med effektiv kollektivtrafik. Bilberoendet är i 
allmänhet större än resten av stadsdelen och staden i sin helhet.

Inriktning för mark- och vattenan-
vändning

Biskopsgården och Länsmansgården 
är utpekade som mellanstadens pri-
oriterade utbyggnadsområden. Ma-
joriteten av övriga bostadsområden i 
stadsdelen är övrig stadsbebyggelse 
med främst småhus. Vårväderstorget, 
Friskväderstorget och Amhults torg 
är tyngdpunkter. Vid Amhult och 
Torslanda markeras ett utrednings-
område för blandad stadsbebyggel-
se. Volvoområdet med hamn och 
raffenaderier markeras som industri-
område. 

För teckenförklaring, se föregående 
avsnitt, sid 30-39. 
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Grönområden och vattenmiljöer
Västra Hisingen har flera park- och naturområden och nära till kust och hav 
med badplatser och andra naturupplevelser. Hisingens gröna kulturlandskapskil 
sträcker sig längs kusten med viktiga naturområden som exempelvis Björlanda-
halvön, Majvik och Hästevikarna. Andelen anlagda parker är dock låg. Västra 
delen av stadsdelen har stora områden med värdefull natur och angränsar till 
Nordre Älvs Estuarium som är naturreservat. Här finns även reservatet Sillviken 
samt områden med höga kulturmiljövärden, Tumlehed och Bronsålderssundet. 
I Biskopsgården ligger stadsdelsparkerna Svartemosse och Långströmsparken.

Södra Biskopsgården
Foto: Anna Olsson

Sillvik
Foto: Åsa Henskog
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NORRA HISINGEN
Norra Hisingen är den geografiskt största stadsdelen och står för 22 procent av 
landarealen inom Göteborg. Här möter staden landsbygden. Primärområdena 
är Kärra, Tuve, Skälltorp, Backa, Brunnsbo, Skogome, Säve och Rödbo. Det bor 
cirka 51 000 personer i stadsdelen.

Bebyggelse
Norra Hisingens bebyggelse varierar stort och de olika områdenas karaktär 
innefattar både småhus och flerbostadshus, stadsmiljö och landsbygd. Merpar-
ten av Norra Hisingens bebyggelse är byggd mellan 1961 och 1980, mycket från 
miljonprogrammets dagar. Stadsdelen har en högre andel småhus än Göteborg 
totalt. 

Stadsdelens bostadsbestånd är i sin helhet relativt jämnt fördelat mellan hy-
resrätter, bostadsrätter och äganderätter. Dock är beståndet inom stadsdelen 
segregerat med olika upplåtelseformer i enklaver, exempelvis i primärområdet 
Skälltorp där drygt 65 procent av bostäderna är bostadsrätter och i Brunnsbo där 
bostadsrätter saknas och 70 procent istället utgörs av hyresrätter. 

Bostadsbeståndet i Norra Hisingen

Tyngdpunkter
Selma Lagerlöfs torg är en viktig tyngdpunkt för Norra Hisingen och lokalt cen-
trum för närboende. Här finns drygt tjugo butiker, vård, restauranger, skola, 
bibliotek och annan kommunal service. Torget byggdes under 1960-talet och 
präglas av en tidstypisk öppen planform och trafikseparering. Här passerar flera 
busslinjer. Området vid Selma Lagerlöfs torg är under omvandling och det pla-
neras för över 1000 nya bostäder, kontor, handel, idrottshall och nytt stadsdels-
hus med rum för kultur. Det skapas också nya torg och parkstråk.

Tuve torg hette från början Norums torg och byggdes under 1970-talet. Plat-
sen har emellertid varit handelsplats sedan bronsåldern och är därmed Göte-
borgs äldsta. För drygt tio år sedan genomgick torget renoveringar. Här finns 
livsmedelsaffär, bageri och kvarterskrog.  

Kärra centrum är byggt under 1970-talet. Här finns bland annat livsmedels-
butik, apotek och restaurang. Kärra simhall ligger i nära anslutning. Flera bussar 
och expressbuss passerar. 

Brunnsbotorget är byggt under 1960-talet och har flera butiker, konditori och 
Brunnsbokyrkan.

Näringsliv
Norra Hisingens näringsliv består till stor del av verksamhetsområden med 
transport, magasinering, tillverkning/utvinning, logistik och handel. Här finns 
både mindre och större industrier och stora externhandelscentrum. Längs med 
hela älvstranden finns verksamhetsområden och handelsområden som Bäckebol. 
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Längs Lillhagsvägen ligger Aröds industriområde med småindustri. Handeln 
genererar stor inpendling till stadsdelen. 

Trafik och infrastruktur
Norra Hisingen är en av de stadsdelar som har störst bilinnehav. Genom stads-
delen passerar Kungälvsleden (E6) och Hisingsleden. Ledernas barriäreffekter 
påverkar hur människor rör sig och hur man betraktar sitt område. Gång- och 
cykelstråken in mot Göteborgs innerstad och mellan primärområdena upplevs 
ofta som otrygga och svårframkomliga. Trots att stadsdelens södra delar ligger i 
nära anslutning till centrala Göteborg bidrar barriärerna till minskat cyklande. 

Norra Hisingens kollektivtrafik består idag av busslinjer. De flesta bussar rör 
sig in mot innerstaden och det är svårt att förflytta sig i tvärled. Vid Brunnsbo-
torget planeras en ny pendeltågstation på Bohusbanan och anslutande spårvagn 
mot Hjalmar Brantingsplatsen. Stationen beräknas vara klar 2024. 

Grönområden och vattenmiljöer
I anslutning till stadsdelen finns Hisingsparken som är en stadspark för hela 
Göteborg med utflyktslekplats och motionsslingor. Här finns stadsdelsparkerna 
Krumeluren och Centrumparken. Stadsdelen har också flera mindre bostadsnära 
parker och lekparker. 

På Norra Hisingen finns flera större natur- och rekreationsområden som 
Hökälla, Skändlabergen, Jämmerberget och Svankällan. Stadsdelens natur ka-
raktäriseras av åkerlandskap och kuperad natur samt hällmarkskog, och området 
har närhet till både Nordre älv och Göta älv som har rekreations- och naturvär-
den. Här finns intressanta kulturlandskap med dalgångar och brutna skogsland-
skap, blandat med skog och bergsplatåer.

Holmvägen
Foto: Anna Olsson



UTSNITT UR MARKANVÄNDNINGSKARTA NORRA HISINGEN

Inriktning för mark- och vattenanvändning

Backa, Tuve och Kärra är utpekade som mellanstadens pri-
oriterade utbyggnadsområden. Brunnsbo, Selma Lagerlöfs 
torg, Tuve torg och Kärra centrum är tyngdpunkter. I Kär-
ra, Rödbo och Säve finns planeringsreserver som utgör en 
värdefull reserv för bostadsförsörjning på lång sikt. I Norra 
Hisingen finns även flera utredningsområden för kommunika-
tion. För teckenförklaring, se föregående avsnitt. 



MARKANVÄNDNINGSKARTA NORRA HISINGEN
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ANGERED
Angered planerades på slutet av 1960-talet och var tänkt att totalt rymma 
130 000 boende och 70 000 arbetsplatser. Planerna reviderades dock och idag 
bor det knappt 53 000 personer i stadsdelen. Primärområdena är Lövgärdet, 
Rannebergen, Gårdstensberget, Angered centrum, Agnesberg, Hammarkullen, 
Linnarhult, Gunnilse, Bergum, Hjällbo och Eriksbo.

Bebyggelse
Merparten av bebyggelsen ligger i den västra delen av stadsdelen och består 
främst av storskaliga områden med flerbostadshus intill spårvägen och större 
leder. Varje område omsluts av stora naturområden. Bostäderna är i huvudsak 
byggda mellan 1961 och 1980 och består till 70 procent av hyresrätter. Tillsam-
mans med Östra Göteborg är detta högst andel i Göteborg. Angered har utöver 
flerbostadshus även en del radhus och friliggande småhus. 

Bostadsbeståndet i Angered

Tyngdpunkter
Angered centrum byggdes under andra halvan av 1970-talet och är centrum för 
omgivande stadsdelar. Här finns ett 60-tal affärer och restauranger samt offentlig 
servicen med skolor, kulturhus, sjukhus mm. Angered centrum är också knut-
punkt för kollektivtrafik i nordöstra Göteborg och trafikeras av flera spårvagns-
linjer och busslinjer. Ett nytt resecentrum håller på att färdigställas här. 

Hammarkulletorget byggdes 1971 och genomgick 1997 en förändring då tor-
get tillgängliggjordes och vände butikernas entréer utåt. Här ligger Göteborgs 
enda ”tunnelbanestation” för spårvägen och varje år går Hammarkullekarnevalen 
förbi torget. Här finns bland annat ett Folkets Hus, bibliotek och simhall. 

Hjällbo centrum genomgick en omfattande förvandling i början av 2000-talet 
då det fick ett helt nytt utseende med bland annat en påbyggd huvudentré i glas 
och en saluhall. Det är byggt i slutet av 1960-talet och flera busslinjer och spår-
vagnar passerar här.

Näringsliv
Angered har ett relativt lågt antal arbetsplatser jämfört med andra stadsdelar. 
De största branscherna är vård och sociala tjänster samt utbildning, som tillsam-
mans utgör nästan hälften av alla arbetsplatser. Det finns verksamhetsområden 
i södra och västra delen av stadsdelen. I östra delen finns jord- och skogsbruk. 

Trafik och infrastruktur
Från Angered är det många som åker kollektivt eller bil ut från stadsdelen varje 
dag för att arbeta på en annan plats. Angered har en lägre andel cyklister och 
fotgängare än resten av Göteborg. Att färre väljer att förflytta sig till fots eller 
med cykel kan förklaras av den glesa strukturen vilket gör det svårt att uträtta 
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sina vardagsärenden i närmiljön. Många av gångvägarna är också separerade från 
övrig trafik vilket gör att de kan upplevas som otrygga. 

Vägnätet är till stor del överdimensionerat utifrån dagens mått och det är ofta 
höga hastigheter. Ett fåtal korsningar har kö i rusningstid.

Spårvägen tillsammans med expressbussnätet längs väg 190 utgör stommen 
i kollektivtrafiken. Viktiga bytespunkter är Hjällbo och Angered centrum. Det 
går även busslinjer över Angeredsbron till Hisingen och till närliggande kom-
muner. Ungefärlig restid från Angered centrum till Göteborgs centralstation är 
mindre än 20 minuter. Från vissa delar av Angered tar det dock upp mot 40 
minuter att ta sig in till centrala Göteborg, vilket förklaras av att det krävs byten 
och att det är relativt långa avstånd. 

Grönområden och vattenmiljöer
I Angered finns stora natur- och rekreationsområden. Inom de gröna kilarna 
Vättlefjällskilen och Bergsjökilen finns naturområdena Vättlefjäll och Lärjeåns 
dalgång som är populära besöksmål med möjlighet till vandring, ridning bad och 
paddling. Mellan husen och bostadsgårdarna finns storskaliga och öppna grön-
områden. Angereds stadspark med utflyktslekplats är ett viktigt besöksmål för 
hela Göteborg. Exempel på stadsdelsparker är Gårdstensdalen och Hjällbo park.

MARKANVÄNDNINGSKARTA ANGERED

Inriktning för mark- och vattenan-
vändning

Den västra delen av Angered, längs 
spårvägen, är utpekad som mellansta-
dens prioriterade utbyggnadsområ-
den. Angered centrum utgör strategisk 
tyngdpunkt. Även Hjällbo torg och 
Hammarkulletorget är tyngdpunkter. 
Det finns behov av framtida kopplingar 
i trafiksystemet från Agered centrum. 
De östra delarna består till stor del av 
skogs- och åkermark samt övrig stads-
bebyggelse. Runt Gunnilse finns utred-
ningsområden för blandad bebyggelse 
och för verksamheter. 

För teckenförklaring, se föregående 
avsnitt, sid 30-39.



UTSNITT UR MARKANVÄNDNINGSKARTA ANGERED



Angereds stadspark
Foto: Carl Ahlström

Bredfjällsgatan
Foto: Frida Winter



4. TEMATISKA 
 INRIKTNINGAR
En översiktsplan ska redovisa hur kommunen tar hänsyn till all-
männa intressen vid beslut om användning av mark- och vat-
tenområden. Mark- och vatten ska användas för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Allmänna intressen är bland an-
nat natur- och kulturmiljö, miljö- och klimataspekter, utform-
ning av bebyggelse och infrastruktur, hushållning med mark 
och vatten samt bostadsbyggande. 

I detta kapitel beskrivs hur kommunen beaktar berörda all-
männa intressen. 
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LEVANDE STADSMILJÖ
I staden möts gammal och ny bebyggelse, sida vid sida. Kulturmiljöerna berikar 
staden och minner bland annat om Göteborgs historia och dess rötter som Sve-
riges port mot väster och som internationell handelsstad. I takt med att staden 
förändras läggs nya miljöer till och skapar med tiden ny kulturmiljö. Tillsam-
mans bidrar de nya och de äldre stadsmiljöerna till Göteborgs identitet, till vilka 
vi är. Därför är det viktigt att vi lyfter fram de befintliga kulturvärdena och ställer 
höga krav på gestaltning när nya platser och ny bebyggelse läggs till.
 
Främja god arkitektur
Arkitektur rör det byggdas form, stadsrummens gestaltning, stadens rörelsestråk 
och funktion. Arkitektur påverkar alla människor dagligen. Att ha nära till var-
dagens målpunkter och tillgång till upplevelserika och välkomnande stadsrum 
påverkar människors livskvalitet och deras känsla av gemenskap. Arkitektur är 
ett värdeskapande verktyg för goda livsmiljöer. 

Göteborg står inför en stor omvandling, staden växer och förändras. Nya 
byggnader, stadsrum, kvarter och hela stadsdelar tillkommer. Staden behöver 
förändras för att möta utmaningar som till exempel segregation och ett för-
ändrat klimat, vilket ställer nya krav på hur staden planeras, byggs och förvaltas. 
Arkitekturen har en avgörande roll för hur vi möter dessa stora utmaningar och 
hur vi formar en gemensam väg framåt.

Staden ska ge en god livsmiljö för alla människor, med deras olika behov och 
möjligheter. Arkitekturen påverkar hur lätt det är att ta sig mellan bostad och 
arbetsplats, mellan skola och fritidsaktivitet, liksom om det enklaste valet är att 
gå, cykla eller åka kollektivt för att nå olika målpunkter. Arkitekturen kan bidra 
till orienterbarhet, igenkänning, upplevelser samt varierade och rika vardags-
stråk. Kommunen har ett särskilt ansvar att agera som förebild vid skapandet av 
allmänna platser och kommunala verksamheter.  

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för 
arkitektur, form och design

Gestaltad livsmiljö handlar om hur 
människans livsmiljö kan formas. Ar-
kitektur, form och design ses som ett 
sammanhållet område, med människan 
som utgångspunkt. 

Läs mer
Arkitekturpolicy för Göteborgs Stad, 
byggnadsnämnden 2018. 

Kulturprogram, Göteborgs stad, 2013

Nytt kulturhus i Bergsjön
Bild: Sweco Architects
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God arkitektur tar hänsyn till människans behov av sinnlig skönhet och tillhö-
righet samtidigt som den byggda miljön ska ge höga sociala, praktiskt funktio-
nella och ekonomiska värden. God arkitektur behöver inte vara dyr eller exklusiv, 
utan tvärtom öppen och tillgänglig för alla, oavsett vilka förutsättningar man 
har. God arkitektur är inkluderande och skapar förutsättningar för gemenskap, 
delaktighet och möten. Det är en väl avvägd helhet där alla aspekter är beaktade, 
såväl historiska som tekniska, ekonomiska, ekologiska, kulturella, estetiska, so-
ciala och humanistiska. God arkitektur förhåller sig till helheten och uppstår i 
mötet mellan gammalt och nytt.  

Internationella kontakter och samarbeten, liksom samarbete med nationella 
universitet och högskolor, främjar kunskapsutbyte och är många gånger en för-
utsättning för utveckling. För att följa med i utvecklingen, behöver Göteborg 
både nationella och internationella kontaktytor och samarbeten. Kunskapsutby-
te om stadsbyggande, material och nya tekniska lösningar är av högsta vikt för 
att Göteborg ska vara en del av utvecklingen och bli en förebild.

Inriktningar
• Lyfta arkitekturens betydelse i all planering och byggande. 
• Vara en förebild vid byggande och förvaltning av offentliga miljöer 

och stadens egna byggnader.
• Avtala om en stor variation av produktionsformer, upplåtelseformer 

och hustyper vid anvisning och försäljning av mark.
• Ha ett levande samtal om arkitektur med göteborgarna, akademi 

och näringsliv. 
• Driva på utvecklingen av väl gestaltade platser med exempelvis till-

fällig arkitektur och platsskapande aktiviteter. 
• Tillföra nya strukturer och byggnader utan att förvanska eller ta bort 

värden i det redan byggda. Stadens olika estetiska identiteter och 
särarter ska befästas och förstärkas. 

Nya Hisingsbron
Bild: Tenjin visual
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Ta tillvara vårt byggda kulturarv och kulturlandskapet 
Det redan byggda, de stadsrum, historiska landskap och byggnader som 
människor skapat under flera tusen års tid, utgör ett gemensamt och levande 
kulturarv. Den byggda miljön påverkar vår upplevelse av tillhörighet och konti-
nuitet genom att påminna oss om hur tidigare generationer har skapat, nyttjat 
och upplevt staden. Kulturmiljön ska ses som en stödjande resurs, en stadsbygg-
nadskvalitet där det nya som byggs kan speglas och bekräftas i en vidareutveck-
ling av Göteborg.  

Kulturmiljöer är oersättliga resurser och inspirationskällor, en levande del av 
det dagliga stadslivet som vi ska tillvarata, bruka och utveckla. Göteborg har 
en lång och varierad historia som sträcker sig till innan staden grundlades på 
1600-talet. Den går att utläsa i såväl stadens skiftande bebyggelse och landskap 
som i landsbygdens kulturlandskap av lämningar över och under mark. Det är 
angeläget att de kulturhistoriska spåren är synliga för att förstå stadens historia 
och hur den har formats till det vi ser idag. Kulturmiljöerna berättar om olika 
perioder i Göteborg, vilka drivkrafter och ideal som funnits, men också om hur 
tidigare invånare levt sina liv.  

Att utgå från platsens förutsättningar och historiska lager skapar liv och vari-
ation i staden. Vid planering och byggande är viktiga frågor vad projektet kan bi-
dra med till sin omgivning och hur projektet kan ta tillvara platsens möjligheter, 
så som byggnadsskick, topografi och naturmiljö. Böckerna "Kulturhistoriskt vär-
defull bebyggelse del 1-3" utgör planeringsunderlag för att identifiera vilka be-
fintliga byggnader och miljöer som har höga kulturhistoriska värden. De bygg-
nader eller miljöer som är upptagna i de tre böckerna har kulturhistoriskt värde.  

Reglering av kulturmiljöer
Göteborgs kulturmiljöer är ett allmänt 
intresse som regleras av såväl plan-och 
bygglagen, miljöbalken och kulturmil-
jölagen. 

Många kulturmiljöer är skyddade enligt 
kulturmiljölagen - fornminnen, bygg-
nadsminnen, kyrkobyggnader och kyr-
kotomter.

Läs mer
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
del 1-2, Göteborgs stad, 1999/2000

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
del 3, Göteborgs stad, 2014

Inriktningar
• Lyfta Göteborgs byggda historia och dess unika värden i all plane-

ring och byggande. Låta kulturmiljövärdena samspela med den väx-
ande moderna staden.  

• Ny arkitektur ska förhålla sig till kulturhistorien, spegla vår nutid och 
stärka Göteborgs identitet för framtiden. Den ska utformas utifrån 
kunskap om och tillvaratagande av platsens befintliga kulturmiljö- 
och stadsbyggnadskvaliteter.  

• Öka medvetenheten och kunskapen om de värden som olika stads-
miljöer har när det gäller historia, identitet och estetiska kvaliteter 
samt vilka förutsättningar de ger för kulturella verksamheter och 
mötesplatser. 

• Uppmuntra bevarande och utveckling av värdefulla kulturmiljöer och 
höja kvaliteten genom lämpligt bruk och ansvarsfull förvaltning.  

• Tillämpa skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud 
för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer i detaljplanering 
och bygglovgivning. 

• Föra dialog med länsstyrelsen, stadsmuseet, antikvariska konsulter, 
fastighetsägare, medborgare och olika intresseorganisationer kring 
vård av stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.  
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Fler mötesplatser 
Kontakter med andra människor är ett grundläggande mänskligt behov och en 
förutsättning för en god hälsa och ett gott liv. Mötesplatser är viktiga för en so-
cialt sammanhållen stad där människor känner sig delaktiga i samhället. Att se 
varandra i det dagliga livet gör att fler kan få en större förståelse för andra. 

Att göteborgarna är delaktiga i stadsutvecklingen ger mer hållbara lösningar. 
Därför är det viktigt att det förs transparenta och inkluderande samtal om vad 
som planeras och byggs samt om hur staden och dess offentliga platser fungerar 
och påverkar människor. 

Offentliga rum
Utformningen av det offentliga rummet är avgörande för hur väl platsen fung-
erar som neutral och gemensam mötesplats. En omsorgsfull gestaltning av våra 
gemensamma rum kan bidra till att människor känner gemenskap, stolthet och 
tillhörighet till samhället. Det i sin tur bidrar till att bygga ett samhälle som hål-
ler ihop. Barns livschanser kan förbättras av att växa upp i en god bebyggd miljö. 

I den täta staden behöver de offentliga rummen vara tillräckligt stora för att 
tåla användning och rymma de människor som bor och verkar i närheten. Det är 
viktigt med mötesplatser med rimlig ljudnivå, tillgång till sol och god belysning. 
Grönska påverkar upplevelsen av de offentliga rummen, såväl estetiskt, rumsligt 
som ljud-och ljusmässigt.

Välutformade offentliga rum bidrar till stadens attraktivitet, vilket gör att 
människor, handel och verksamheter dras hit. 
Platser och promenadstråk längs kusten, sjöarna, älven och åarna är viktiga mö-
tesplatser där människor från alla grupper i staden möts. Längs Göteborgs åar 

Offentliga rum

Stadens offentliga rum består av ga-
tor, torg, parker, rekreationsområden, 
badplatser mm. De ska fungera som 
neutrala och gemensamma mötesplat-
ser. Alla ska kunna mötas på lika villkor 
oavsett ålder, kön, funktionsvariation, 
politisk eller religiös åskådning. Det 
ska gå att koppla av och umgås utan 
att behöva köpa något. Människor ska 
uppleva att parken, torget eller gatan 
är deras plats, att de har rätt att vara 
där och att de är trygga där. 

Kvillebäcken
Foto: Peter Svensson

Bunkeberget
Foto: Niklas Maupoix
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och kust finns potential att utveckla fler sammanhängande promenadstråk och 
mötesplatser. 

Kultur- och föreningsliv
I Göteborg finns en rik flora av kulturverksamheter där både amatörer och pro-
fessionella, besökare och invånare möts på olika sätt. Kulturens mötesplatser är 
både permanenta, som exempelvis bibliotek, kulturhus, och andra institutioner, 
men även mer tillfälliga arrangemang som festivaler, events och utställningar i 
det offentliga rummet. Platserna ger möjlighet att både utöva, uppleva och delta 
i kultur. De bidrar till ett hållbart och inspirerande stadsliv. En ökad närvaro av 
kultur kan bidra till mer meningsfulla möten mellan olika människor och grup-
per i staden. Det kan även bidra till lokal platsutveckling som gör att människor 
kan trivas bättre i sin stadsmiljö och känna sig delaktiga. 

Kultur- och föreningsverksamheter är viktiga forum för möten mellan 
människor och för ett samhälle som håller ihop. Dessa verksamheter behöver 
lämpliga och tillgängliga lokaler till rimliga priser för att kunna etablera sig och 
utvecklas.

Idrotts- och föreningslivet är starkt i Göteborg med en mångfald av idrotts-
platser och inomhusanläggningar där människor från olika delar av samhället 
möts. Det är viktigt att det finns många olika slags idrottsanläggningar. Allt ifrån 
påkostade anläggningar som simhallar, isrinkar och ridanläggningar, till gratis 
utegym eller öppna fotbollsplaner som inte måste bokas. Ridanläggningar behö-
ver ett stort omland samt ridvägar i anslutning till verksamheten. 

För att barn och ungdomar ska få god tillgång till idrotts- och föreningsliv är 
det angeläget att anläggningar ligger nära många bostäder samt har goda kom-
munikationer och trygga vägar. 

Inriktningar
• Skapa en variation och mångfald av mötesplatser, såväl i offentliga 

rum som för kultur- och föreningsliv. Nya offentliga rum ska ha bra 
ljud- och ljusmiljöer.

• Bidra till lokal platsutveckling vid korsande stråk, platser som spelar 
roll för identiteten i ett område och attraktiva platser där människor 
vill uppehålla sig. 

• Vid utformning av offentliga rum ska staden hålla en hög ambitions-
nivå i alla stadsdelar.

• Planera för lämpliga och tillgängliga lokaler till rimliga priser för kul-
tur- och föreningsverksamheter. 

• Säkerställa god tillgång till idrott och utelek med säkra gång- och 
cykelvägar när nya bostäder planeras. 

• Gestalta barnens lek- och vistelsemiljöer med särskild omsorg, så att 
de bidrar med värden som trygghet, grönska och upplevelseglädje. 
Barn ska ha möjlighet att använda stadens offentliga rum.
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TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
Trafikstrukturen bidrar till att hålla ihop stadens olika områden och de människor 
som lever och verkar här. Genhet, orienterbarhet och närhet ger tillsammans 
med effektiva transporter förutsättningar för tillgång till arbete, bostad, rekrea-
tion och nöjen. Samtidigt medför trafiken och dess infrastruktur negativa effek-
ter i form av barriärer, stora markanspråk, buller, luftföroreningar mm.

Trafiksystemet och våra beteenden behöver förändras när Göteborg förtätas 
och befolkningen växer. Det är nödvändigt att prioritera yteffektiva sätt att resa. 
I innerstaden är utrymmet särskilt begränsat och det är angeläget att skapa att-
raktiva stadsrum. Gatan är ett offentligt rum som både utgör en plats för rörelse 
och transporter och en plats för vistelse. 

Mål 2035
Till 2035 ska antalet resor med kollek-
tivtrafik fördubblas, likväl som antalet 
resor till fots eller med cykel.  
Trafikstrategi för en nära storstad, Gö-
teborgs stad, 2014

Färdmedelsfördelning 2011 (resvaneundersökning) samt prognos för 
2035 och 2050 med utgångspunkt från Göteborgs klimatstrategiska 
program och trafikstrategi.

Göteborgs geografi och strukturer innebär förhållandevis långa resor och att 
huvudtrafiknätet är glest. Idag görs cirka 1,5 miljoner resor dagligen i Göteborg. 
Cirka 120 000 personer pendlar in till Göteborg och 50 000 personer pendlar ut 
varje dag. Antalet resor kommer att öka i takt med befolkningen. 

I Göteborg finns idag många större vägar och leder som utgör barriärer mel-
lan stadsdelar. Vissa av vägarna är möjliga att på sikt förändra till mer stads-
mässiga och mindre storskaliga gator med lägre hastighetsnivåer, medan andra 
större vägar även i framtiden kommer att behöva bära en ansenlig del av stadens 
trafikarbete.

Skapa jämlik rörlighet och tillgång till staden
Möjligheterna att röra sig i staden varierar beroende på var du bor, vart du ska 
och dina egna personliga förutsättningar. Män och kvinnor uppvisar olika resan-
demönster och olika åldrar skiljer sig åt avseende behov, önskemål och förmåga 
att förflytta sig. För att människor ska få tillgång till staden krävs en effektiv in-
frastruktur som skapar tillgänglighet utan att ta upp för mycket yta i förhållande 
till andra funktioner.

Trygghet, säkerhet, orienterbarhet och tillgänglighet är nyckelfaktorer för hur 
transportsystemet upplevs, där olika grupper har olika behov. Det är angeläget 
att transportsystemet utformas så att alla människor oavsett funktionsvariationer 
får likvärdiga möjligeter att nå sina målpunkter. 

Läs mer
Trafikstrategi för en nära storstad, 
Göteborgs stad, 2014

Parkeringspolicy, Göteborgs stad, 
2009
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För en jämlik rörlighet och tillgång till staden bör restiden mellan två godtyck-
liga tyngdpunkter eller målpunkter inte överstiga 30 minuter för kollektivtrafik 
och bil. 

Vidare behöver barn kunna röra sig fritt och ha tillgång till service och platser 
för lek och vistelse utan vuxnas sällskap. Det förutsätter en trygg och anpassad 
kollektivtrafik samt sammanhängande gång- och cykelstråk. 

Inriktningar
• Erbjuda rörelsefrihet och tillgänglighet så att alla har möjlighet att 

ta sig runt i staden oavsett socioekonomiska eller fysiska förutsätt-
ningar. 

• Prioritera trafiksäkerheten i stadsutvecklingen. Fortsätta att hastig-
hetssäkra gatumiljöer och förebygga fallolyckor i gaturummen. 

• Utforma lokalgator som rum för både rörelse och vistelse. Gatan ska 
erbjuda olika valmöjligheter för hur man kan resa och den ska upple-
vas trygg, enkel att förstå och orientera sig efter. 

• Skapa mer yta där människor vill vistas och röra sig. 
• Utveckla parkeringsanläggningar och mobilitetslösningar i anslut-

ning till större huvudgator och leder. Prioritera besöksparkering på 
gatumark medan boendeparkering förläggs i samlade anläggningar 
som kan samnyttjas med andra verksamheter.

• Bygga ut viktiga länkar där befintlig infrastruktur inte räcker för 
att nå mål om mobilitet, tillgänglighet, stadsutveckling eller miljö. 
Till exempel nya länkar för järnväg, kollektivtrafik, förbindelser över 
älven samt nya väglänkar som minskar maskvidden i systemet och 
bidrar till ett mer flexibelt och robust vägnät.

Ånäsvägen
Foto: Amanda Östman

Vasagatan
Foto: Marie Ullnert
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Öka resandet till fots, med cykel och kollektivtrafik
För den gående är sammanhängande nät och hög korsningstäthet viktigt. Det 
skapar fler vägval, ger en mänskligare skala och förbättrar möjligheten att gå den 
rakaste vägen mot ett mål. Att kunna välja olika vägar ökar tryggheten på mindre 
befolkade platser, parker och stråk. 

För cyklister är det viktigt med framkomlighet och flyt, möjlighet att cykla 
i olika hastigheter, komfort, orienterbarhet och igenkänning, genhet, trafiksä-
kerhet och trygghet.En attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik beror på 
många samverkande faktorer; Restid i förhållande till bil, turtäthet, avstånd till 
hållplats, god komfort, tillräcklig kapacitet samt tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Det är också viktigt att hållplatser och bytespunkter ut-
formas med resenären i fokus. 

Åtgärder för hållbar mobilitet handlar om att påverka efterfrågan på resor och 
styra över till mer hållbara färdmedel.En nära och blandad stad ger förutsätt-
ningar för minskat behov av att resa med bil, vilket frigör ytor till stadsliv och till 
andra mer yteffektiva trafikslag. 

Läs mer

Cykelprogram för en nära storstad, 
2015-2025, Göteborgs stad

Målbild Koll2035: Kollektivtrafikpro-
gram för stomnätet i Göteborg, Möln-
dal och Partille, Västra Götalandsregio-
nen (VGR), 2018

Inriktningar
• Säkerställa plats för att utveckla kollektivtrafiken och dess framkom-

lighet i stomnätet. Delar av kollektivtrafiken bör sannolikt grävas ner 
under mark eller lyftas upp över mark för att möjliggöra högre has-
tighet och kapacitet. 

• Skapa fler förbindelser över älven för kollektivtrafik, gående och cy-
klister - såväl fasta förbindelser som färjor.

• Skapa sammanhängande cykelinfrastruktur utan avbrott. Separera 
cykeltrafik från övriga fordon och fotgängare så långt det är möjligt.

• Skapa ett gent och finmaskigt nät för fotgängare. Både gångbanor 
och ytor för vistelse och möblering ska få plats.

• Använda parkering som verktyg för att uppmuntra fler att välja kol-
lektivtrafiken eller cykeln framför bilen. Skapa goda möjligheter att 
parkera cykeln.

Gamlestaden
Foto: Marie Ullnert
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Säkerställ framkomlighet för godstransporter
Göteborg har många företag med stora godsvolymer och Nordens största hamn, 
genom vilken en stor del av Sveriges export och import passerar. Näringslivet 
är beroende av att gods kan levereras inom korta tidsintervall på bra och säkra 
transportvägar.  Det stora transportbehovet är problematiskt på många sätt. Väg-
ar och spår belastas och transporterna medför buller, risker och utsläpp av föro-
reningar. För att uppnå god samhällsnytta bör godstransporterna effektiviseras. 
Till exempel genom att större andel går på järnväg och sjöfart, ökad fyllnadsgrad 
och omfördelning av fordonsrörelser över dygnet i kombination med tydliga an-
visningar om lämpliga vägar för godstrafiken. 

Det finns tre olika kategorier godstransporter i Göteborg; transporter med 
start- och målpunkt vid Göteborgs hamn eller andra stora logistikverksamhe-
ter, citydistribution och gods till kommunala och andra offentliga verksamheter. 
Den första kategorin har störst flöden. Citydistribution och gods till kommunala 
och andra offentliga verksamheter påverkar ofta stadsmiljön då målpunkterna 
ofta ligger i den sammanbyggda staden. Kunskap om behovet av stödjande sys-
tem för de olika logistikkedjorna, såsom behovet av samlastningsstationer, om-
lastningscentraler, kombiterminaler, rastplatser och liknande behöver utvecklas.

Läs mer
Godstransportstrategi för Västra Göta-
land, Västra Götalandsregionen 2016

Riskhantering i detaljplaneprocessen 
- Riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods, Läns-
styrelserna i Skåne, Stockholms och 
Västra Götalands län, 2006

Inriktningar
• Verka för att godstransporter till och från södra Hisingen i första 

hand sker via Hisingsleden/Norrleden, Lundbyleden och Söderleden. 
• Främja godstransporter till sjöss. Värna hamnen och dess utveck-

lingsmöjligheter samt säkerställa fortsatt farbarhet på Göta älv.
• Samverka regionalt vid lokalisering och planering av logistikcentra-

ler och transportintensiva verksamheter.
• Reservera mark i halvcentrala lägen för om- och samlastning för 

transporter till och från centrala Göteborg.
• Lokalisera transportintensiva verksamheter i anslutning till större 

transportleder. 

Kungsgatan
Foto: Asbjörn Hanssen
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Överbrygga barriärer och läka staden
De stora trafiklederna och järnvägarna skapar barriärer mellan områden och 
stadsdelar. Staden har som ambition att förtäta och utveckla centrala områden 
samt att koppla samman staden både fysiskt och mentalt. Barriäreffekter uppstår 
i mötet mellan ett behov för personer att korsa ett trafikflöde och infrastruktu-
rens egenskaper när det gäller utformning och trafikföring. Till exempel kan en 
gång- och cykelbro eller ett övergångsställe minska barriäreffekten. 

Om passagerna över trafikerade leder är för få, för komplicerade eller felpla-
cerade leder det till omvägar och tidsförluster för de som vill korsa leden. En led 
som löper mellan två områden kan även skapa en känsla av distans och på så vis 
ha en starkt negativ inverkan på samband mellan områden. Att skapa sätt att 
överbrygga olika barriärer utan att kraftigt försämra den regionala och nationella 
tillgängligheten är en central del i att skapa en sammanhållen stad.

Inriktningar
• Fördela trafikflöden till önskade och för ändamålet väl utformade 

och definierade platser och gator/vägar.
• Använd en palett av åtgärder för att minska barriäreffekterna, allt 

från fler övergångsställen och gång- och cykelbroar till större över-
däckningar, ekodukter, nedgrävning av stor infrastruktur samt om-
byggnad till boulevarder på utpekade platser. 

• Välj åtgärder med hänsyn till vägens funktion i det övergripande 
vägnätet.

• Skapa fler förbindelser över älven för kollektivtrafik, gående och cy-
klister - såväl fasta förbindelser som färjor.

• Skapa sammanhängande gång- och cykelnät utan avbrott och skapa 
finmaskighet som möjliggör gena resor och alternativa vägval.

• Prioritera byggnation som bidrar till att koppla samman stråk i den 
övergripande strukturen och som inte blockerar viktiga stråk som 
finns eller som kan skapas i framtiden.

Vasagatan
Foto: Marie Ullnert
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Använd befintlig infrastruktur effektivt
På flera håll är det idag trångt på såväl gatorna som i bussar och spårvagnar i 
rusningstrafik. Det är varken ekonomiskt eller ytmässigt rimligt att tillskapa ny 
infrastruktur i en sådan takt att antalet meter gata och spår per person bibehålls 
eller ökas när befolkningen växer. Istället måste det vi redan har måste användas 
mer effektivt.

Fler människor på samma yta kräver en omdisponering av gaturummet. Oli-
ka färdmedel har olika ytanspråk. För att ge utrymme för människor och stadsliv 
behöver yteffektiva och kapacitetsstarka transportslag som fotgängare, cyklister 
och kollektivtrafik prioriteras. Samåkning är också ett sätt att använda befintlig 
infrastruktur effektivare. 

Även hamnanläggningar och flygplatser behöver effektivisera sin markan-
vändning. Passagerarflyg hänvisas till Landvetter flygplats medan Säve flygplats 
har kvar en viktig funktion för samhällsnyttigt flyg och skolflygning. 

Ungefärlig relation mellan olika färdmedels ytanspråk. (Källa: Norheim, 
Bård and Stangeby, Ingunn: Fakta om kollektivtrafikk. Transportøkono-
misk institutt, Oslo, 1995.)

Inriktningar
• Prioritera kapacitetsstarka och mer yteffektiva färdmedel för att bi-

behålla funktionalitet och framkomlighet när efterfrågan på resandet 
ökar.

• Utreda förutsättningarna att omvandla körfält på de stora lederna till 
prioriterade körfält för kollektivtrafik och gods.

• Ge förtur till och anpassa hastigheter efter i första hand gående och 
cyklister, förutom där stomkollektivtrafikens anspråk väger tyngre.

• Optimera varudistributionen med omlastningsstationer och mindre 
leveransfordon.

• Öka användningen av Göta älv för resenärer och gods exempelvis 
för distribution av varor till innerstaden. Verka för att en större andel 
av godsflödet till, från och genom staden transporteras med sjöfart. 

• Värna Säve flygplats för samhällsnyttigt flyg och skolflyg.



Utredningsområde kommunikation 

1. Ny förbindelse till Öckerö
2. Dubbelspår hamnbanan 
3. Alternativ dragning av hamnbanan
4. Koppling inom Tuve
5. Alternativ dragning av Bohusbanan
6. Utökad kapacitet Bohusbanan
7. Hantering av trafiksituationen vid korningen Oljevägen-hamnbanan
8. Koppling Eriksberg - Vårväderstorget (kollektivtrafik)
9. Älvförbindelse Agnesberg
10. Älvförbindelse Lärje
11. Industrispår Backadalens industriområde
12. Gång- och cykelförbindelser över älven
13. Nylöselänken och Kortedalatunneln
14. Spår längs väg 158
15. Södra centrumförbindelsen
16. Ny väg i samband med framtida exploatering

Planerade eller framtida väg, spårväg, järnväg, linbana

1. Gropegårdslänken (kollektivtrafik)
2. Göteborgs stadslinbana
3. Spårväg och citybusstråk Brunnsbo-Linné
4. Engelbrektslänken (kollektivtrafik)
5. Bangårdsförbindelsen
6. Spårväg i alléstråket
7. Mellbymot och anslutning norrut
8. Torslanda tvärförbindelse
9. Infrastruktur i hamnen (två objekt)
10. Fässbergsdalen (ett antal objekt)
11. Västlänken (järnväg)

1

8
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3

9
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Planerad eller framtida linbana

Planerad eller framtida spårväg 

Planerad eller framtida järnväg

Kommunikationssamband

Utredningsområde kommunkation

Stadsmässigt stråk

Ny eller komplettering av trafikplats

Planerad eller framtida väg
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16
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Infrastruktur

Kommunikationssambanden är illustrerade där behov av 
framtida kopplingar finns. Sambanden kan omfatta samtliga 
trafikslag.
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GRÖNOMRÅDEN OCH VATTENMILJÖER
Göteborgslandskapets karaktär består av berg, kust, dalar och skog. Grönom-
råden och vattenområden innehåller sociala värden som ger ett upplevelserikt 
och hälsosamt stadsliv och ekologiska värden som ger ett rikt växt- och djurliv. 
En variation och spridning av grönområden med god kvalitet för rekreation i 
närmiljö främjar folkhälsan, bidrar till områdets identitet och karaktär samt ger 
möjlighet att kunna leva ett enklare vardagsliv.  En jämlik tillgång till grönområ-
den och vattenmiljöer kan stärka sammanhållningen i staden. 

Göteborg har gröna kilar med större natur- och rekreationsområden och par-
ker i olika storlekar och med olika innehåll över hela staden. Närhet till havet, 
sjöarna, älven, åarna och kanalerna innebär stora tillgångar för turism och eko-
systemtjänster som rekreation och biologisk mångfald.

God tillgång till grönområden
Närhet till grönområden är särskilt viktig för barn, äldre och andra grupper som 
har begränsad möjlighet att ta sig längre sträckor. Genom platsens utformning 
och innehåll kan besökare uppmuntras till mer rörelse, lek eller vila.  Parker utgör 
offentliga rum där människor kan mötas på lika villkor.

Riktvärden för avstånd 
till olika typer av park.

I den täta staden behövs innovativa lösningar för att tillgodose behovet av grön-
områden inom rimligt gångavstånd. Det kan handla om park på tak, att utveckla 
mer grönska längs med exempelvis kajstråk eller att i viss mån samutnyttja par-
ker med annan offentlig service så som skola. 

Inriktningar
• Planera för att park eller naturområde ska finnas inom 300 meter 

från samtliga bostäder. För att ha förutsättningar att rymma tillräck-
lig kvalitet bör storleken vara minst 0,2 hektar. 

• Befintliga parker bör utvecklas och nya tillkomma då dagens parker 
är högt nyttjade under stor del av dygnet.

• Den bostadsnära parken ska gå att nå utan att korsa en större barri-
är som bergsbranter, större trafikleder eller vattendrag. 

• Placera nya parker nära stråk där människor rör sig, kollektivtrafik 
och tyngdpunkter och med tydliga entréområden.

Läs mer

Grönstrategi för en tät och grön stad, 
Göteborgs Stad, 2014

Göteborgs stads friluftsprogram,  
2018-2025

Naturvårdsprogram,  
Göteborgs stad, 2005



Område för nya begravningsplatser

Grönstruktur
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Värna biologisk mångfald 
Biologisk mångfald innebär en stor variation av växter och djur. Många ekosys-
temtjänster är beroende av varandra, och framförallt av den biologiska mångfal-
den, för att fungera. Göteborgsregionens gröna kilar är större sammanhängande 
naturområden som är ytterst värdefulla för den biologiska mångfalden. De grö-
na kilarna sträcker sig från ytterkanterna av Göteborgsregionen, över kommun-
gränser och in till de mer centrala delarna av Göteborg. Sinsemellan är kilarna 
avgränsade genom större dalgångar, trafikleder och järnvägar. I all fysisk plane-
ring finns ett ansvar att stärka kilarna och inte bygga igen dem. 

Många växter och djur har hittat nya livsmiljöer i staden, när effektivisering-
ar  inom skogs- och jordbruk har utarmat deras vanliga livsmiljöer. Deras ”nya” 
livsmiljöer bör värnas och förbättras. Anpassad och kontinuerlig skötsel och vård 
är en förutsättning för att kunna bevara och utveckla biologisk mångfald. Den 
biologiska mångfalden gynnas av ett väl utvecklat och variationsrikt vegetations-
skikt, liksom kopplingar mellan parker och naturområden, som möjliggör sprid-
ning av växter och djur.

Föreslagna naturreservat

• Utökning Delsjöreservatet

• Slottsskogen

• Hisingsparken

• Torsviken

• Amundön med Billdals skärgård

• Lärjeåns dalgång

Inriktningar
• Säkerställa sammanhängande, stora grönområden för att rymma 

biologisk mångfald och bibehålla spridning av växter och djur.
• Bevara och öka variationen av värdefulla naturtyper och arter ge-

nom skötsel och vård.
• Bevara och utveckla kopplingar mellan parker och naturområden 

samt ett väl utvecklat och variationsrikt vegetationsskikt.
• Säkra, vårda och utveckla naturvärden långsiktigt genom kontinuer-

lig och anpassad skötsel.
• Bilda föreslagna naturreservat.
• Förstärk gröna kopplingar mellan och inom respektive grön kil t.ex. 

genom vandringsleder eller överbryggande av barriärer (trafikleder) 
med exempelvis ekodukter eller faunapassager.

Torsviken
Foto: Anna Jolfors
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Tillgång till vattennära miljöer och blågröna stråk
Kustzonen och skärgården är identitetsskapare för både Göteborg och angräns-
ande kustkommuner. En levande skärgård förutsätter både åretruntboende, 
sommarboende, verksamheter och besökande. 

En sammanhängande struktur av blågröna stråk bidrar till att koppla samman 
staden och fungerar som rekreativa stråk för människor och som spridningskor-
ridorer och livsmiljöer för växter och djur. Att röra sig och vistas nära vatten är 
attraktivt, både längs havet och utmed mindre åar och sjöar. Vistelse vid vatten 
kan innefatta både vila och aktiviteter som fiske, bad, skridskoåkning, paddling 
och segling. 

Det är viktigt att de blågröna stråken har en kontinuitet och att det är lätt att 
orientera sig längs med dem genom gång- och cykelstråk. Det är en fördel om 
de kan nås med kollektivtrafik. Badplatserna fungerar som viktiga målpunkter 
och mötesplatser vid vatten.

Vattendrag med gröna kantzoner ger ekosystemtjänster såsom flödesutjäm-
ning vid översvämning, vattenrening, sänkt värme i den omgivande miljön och 
livsmiljö för många växter och djur. 

Havsplanering
Havs- och vattenmyndigheten tar fram 
en havsplan för Västerhavet. Havets 
resurser ska användas så att havsan-
knutna näringar kan utvecklas och växa 
samtidigt som ekosystem bevaras och 
restaureras. Den statliga havsplanen 
och kommunens översiktsplan över-
lappar varandra utanför den svenska 
baslinjen. 

Läs mer: www.havochvatten.se.

Inriktningar
• Utveckla Göteborgs åar och älvkanter till rekreativa stråk som lockar 

människor till rörelse; promenader, löprundor, cykling mm. 
• Skapa grön-blå stråk längs stadens vattendrag. Förstärka de blå 

stråkens biologiska miljöer och ekologiska funktioner för ett rikt 
växt- och djurliv och för att möta effekter av förändrat klimat.

• Säkerställa god kollektivtrafik till målpunkter vid kusten och andra 
vattenmiljöer exempelvis badplatser och färjeterminaler. 

• Verka för en levande skärgård med goda förutsättningar för boende,  
verksamma och besökande.

• Prioritera gröna inslag i gaturummen, såsom alléer, enstaka träd mm.

Kvillebäcken
Foto: Marie Ullnert

http://www.havochvatten.se
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Vatten med god ekologisk och kemisk status
Stadens vattenmiljöer är ofta starkt påverkade av stadens utbredning och har 
generellt en dålig status vad gäller ekologin. Kantzoner har ofta försvunnit, vat-
tendragens svämplan har ianspråktagits, vattendrag har kulverterats och vattnets 
väg genom landskapet har rätats ut. Det gäller framförallt i urbana miljöer men 
även i odlingslandskapet. Yta är en bristvara i den täta staden. Det behövs därför 
effektiva sätt att minska tillförseln av näring från de urbana ytorna på vattendrag.

I naturligt tillstånd meandrar vattendragen och stränderna är bevuxna med 
träd och växter. Dessa brynzoner är några av de mest artrika platserna och är 
hemvist för ett stort antal arter både inom flora och fauna. Vattendragens eko-
system är därmed viktiga för ekosystemtjänster som exempelvis rekreation och 
biologisk mångfald och för att säkerställa att våra kustvatten har en bra kvalitet. 

EU:s ramdirektiv för vatten anger miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- 
och grundvatten. Idag klarar inte ytvattenförekomsterna i Göteborg gällande 
miljökvalitetsnor mer. Om normerna ska uppnås i tid måste stadsplaneringen ta 
hänsyn till nor merna. Staden behöver också arbeta med frågan i befintliga miljö-
er. Miljökvalitetsnormerna för grundvatten uppnås för samtliga grundvattenföre-
komster inom Göteborg, såväl avseende god kemisk som kvantitativ status. Det 
är viktigt att fortsatt slå vakt om denna goda status. 

Tematiskt tillägg om vatten
Göteborgs Stad har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om vatten. Tillägget 
innehåller mål för vattnet på längre sikt och fungerar som handlingsplan för åt-
gärder på kortare sikt. Tillägget behandlar vattenfrågan ur olika aspekter – este-
tik, teknik och ekologi. Planen begränsar sig till sötvatten och behandlar därmed 
inte havsvatten, estuarier (kustområden där sötvatten från åar och floder blandas 
med saltvatten från havet) eller kusten i övrigt. 

MKN för vatten 
Vattendirektivet anger miljökvali-
tetsnormer för ytvatten och grund-
vatten. Ytvatten omfattar vattendrag, 
sjöar och kustvatten medan grundvat-
ten omfattar grundvattenförekomster 
(akvifärer). Normerna är bindande. 
God vattenstatus ska uppnås senast 
2021 respektive 2027. 

Läs mer
Tematiskt tillägg till översiktsplanen 
Vatten såklart, 2003

Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av 
förorenat vatten till recipient och  
dagvatten, 2013

Inriktningar
• Sträva efter att varje planområde eller exploateringsprojekt ska 

bidra till att klara miljökvalitetsnormen. En förbättring jämfört med 
nuläget är ett minimum. 

• Ge utrymme för lokalt omhändertagande och rening av dagvatten 
vid nyexploatering om det bedöms möjligt och lämpligt. 

• Säkerställa plats för mer storskalig dagvattenrening i form av dam-
mar eller våtmarker för att rena dagvatten från framförallt befintliga 
områden. 

• Minska stadsmiljöns påverkan på stadens vattendrag och gör dem 
mer naturliga genom ekologiskt funktionella kantzoner och grön-blå 
stråk längs stadens vattendrag. Skapa om möjligt anläggningsfria 
skyddszoner runt vattendrag i lantliga miljöer. En ekologiskt funge-
rande kantzon bör vara minst 6-10 meter från strandkanten. Ett av-
stånd på upp till 15-20 meter behövs för att även rymma rekreativa 
funktioner.

• Undvika kulvertering av vattendrag och öppna upp kulverterade vat-
tendrag så att de får ett mer naturligt flöde och en bättre ekologisk 
funktion. 

• Beakta och skydda stadens grundvattenförekomster i planeringen.
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Bergsjöbadet
Foto: Niklas Maupoix

Tillgång till rekreation och friluftsliv
Tillgång till rekreation och friluftsliv bidrar till fysisk aktivitet och psykiskt väl-
mående. Friluftsliv såsom vandring, bad, fiske, ridning m.m. kan utövas i både 
urbana miljöer med parker eller i natur- och kustområden. Större sammanhäng-
ande naturområden är värdefulla då de kan rymma fler aktiviteter än mindre 
områden. Bostadsnära mindre naturområden är också viktiga då de är lätta att nå. 

I Göteborgsregionen finns ett antal gröna kilar - större naturområden som 
sträcker sig från ytterkanterna av Göteborgsregionen, över kommungränser och 
in till de mer centrala delarna av Göteborg. Utbredningen gör att de är relativt 
enkla att nå. Sinsemellan är kilarna avgränsade genom större dalgångar, trafikle-
der och järnvägar. Att koppla samman kilarna genom till exempel vandringsleder 
skulle gynna friluftslivet.

De gröna kilarna är värdefulla för såväl biologisk mångfald som rekreation 
och friluftsliv. De gröna kilarna gör att Göteborg har god tillgång till promenad-
områden. Stora sammanhängande grönområden och vattendrag hjälper även till 
att reglera temperaturen i de mer bebyggda områdena. 

Friluftsliv
Friluftsliv definieras som ”vistelse ut-
omhus i natur- och kulturlandskapet 
för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling” (nationella för-
ordningen (2003:133) om statsbidrag 
till friluftsorganisationer).

Inriktningar
• Värna de gröna kilarna som större sammanhängande naturområden. 

Bilda föreslagna naturreservat.
• Utveckla och förstärka rådande naturkaraktär inom respektive grön 

kil för ökad biologisk mångfald och stärkt landskapsbild/identitet. 
• Värna strandskyddet för att säkerställa allmän tillgång till kust, sjöar 

och vattendrag.
• Förbättra kollektivtrafiken till naturområden.
• Förstärka gröna samband mellan och inom respektive grön kil ge-

nom exempelvis vandringsleder eller genom faunapassager.
• Förlänga de gröna kilarna in i den täta staden genom ett nätverk av 

mindre parker och naturområden och gröna stråk. 
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Jordbruksmark och fiske
Jordbruksmark
Jordbruksmarkens värde utgörs både av vad den kan producera och dess värde 
för natur- och kulturmiljön och sociala värden. Jordbruksmark är dessutom en 
resurs för kretslopp och robusthet genom att vatten och våtmarker kan rena och 
fördröja dagvatten. Stadsnära odlingsmark har sociala värden och fyller en viktig 
funktion i stadens och regionens grönstruktur. Möjligheter till odling, rekrea-
tion, utbildning och rehabilitering har stor betydelse för att stärka stadens att-
raktionskraft. Natur- och kulturmiljövärdena handlar framförallt om biologisk 
mångfald och landskapsbild.

Drygt 5 000 ha (cirka 10 procent) av Göteborgs landareal är jordbruksmark, 
det vill säga åkermark och betesmark. De största arealerna återfinns på norra Hi-
singen och utmed Lärjeåns dalgång, men det finns också mindre arealer i södra 
skärgården och i södra Askim samt inom de bebyggda delarna av staden t ex vid 
Välen och i Torslanda. En stor del av jordbruksmarken i Göteborg är betesmark. 

Fiske
Grunda områden i havet är viktiga fiskeplatser, då de utgör livsmiljö för flera sor-
ters fisk och skaldjup, bland annat kräftor, ål, torsk, plattfisk och havsöring. De 
grunda områdenas biologiska funktion kan förstöras av utfyllnad och muddring-
ar. Utsläpp av näringsämnen kan allvarligt försämra den naturliga produktionen, 
särskilt i vikar med svag vattenomsättning. 

Grunda områden finns i delar av Vinga skärgård, Södra skärgården, den södra 
kustremsan med skärgård och Nordre älvs mynning. 

Havsbottnar med musselskal, grovt grus och rullstensbankar är viktiga för 
hummerns reproduktion. Sådana bottnar finns i delar av Vinga skärgård, södra 
skärgården och södra kustremsan. Tippning av muddermassor på hummerns re-
produktionsområden kan skada beståndet allvarligt.

Områden av betydelse för fiske av havskräftor sträcker sig från Vinga till yttre 
Tistlarna. Ett område i sydvästra delen av kommunens yttre kustvatten mellan 
Vinga och yttre Tistlarna är trålfiskeområde med kräftfiske. 

Vadfiskeplats för sill och skarpsill finns i Askimsfjorden. Områden som kan 
vara av betydelse för mussel- och laxodling finns bland annat vid Styrsö och 
Vrångö.

Jordbruksmark
Jordbruksmark består av åkermark och 
betesmark och är av nationell betydel-
se. Miljöbalken anger att jordbruksmark 
endast får omvandlas till annat ända-
mål om det är av väsentligt samhälls- 
intresse och att alternativ som inte tar 
jordbruksmark i anspråk har utretts 
och funnits olämpliga.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för fiske- 
och musselvatten
Göta älv, Lärjeån och Säveån utpeka-
de som fiskevatten medan Göteborgs 
södra skärgårds kustvatten och Askims 
fjord är utpekade som musselvatten 
enligt förordning om miljökvalitetsnor-
mer för fisk- och musselvatten. Mil-
jökvalitetsnormerna uttrycks som 
gränsvärden och riktvärden för till ex-
empel olika föroreningar i vattnet. Idag 
klaras värdena i biflödena, Lärjeån och 
Säveån, men inte i Göta älv.

Inriktningar
• Värna jordbruksmarkens samtliga värden.
• Endast ändra användning av befintlig jordbruksmark om ändamålet 

är av väsentligt samhällsintresse och om alternativ som inte tar jord-
bruksmark i anspråk har utretts och funnits olämpliga.

• Skapa förutsättningar för yrkesfiske genom ändamålsenlig utform-
ning av hamnar. 

• Undvika utfyllnad, muddring och andra åtgärder som kan skada fis-
kenäringen i områden som är av betydelse för fisket.

• Ta hänsyn till vadfiske vid lokalisering av fiskodlingar.
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BOSTÄDER OCH SAMHÄLLSSERVICE
Tillgång till bostad och samhällsservice är grundläggande behov. En bostad är 
central för en människas trygghet och för möjligheterna att studera eller arbeta. 
Behovet av samhällsservice varierar under olika skeden i livet. Det är av stor vikt 
att samhällsservice byggs ut i takt med bostadsbyggandet och befolkningsut-
vecklingen.

Att skapa förutsättningar för nya bostäder och samhällsservice är en del av 
kommunens långsiktiga bostadsförsörjningsansvar. Bostadsbeståndet och sam-
hällsservice är viktiga faktorer för att behålla och öka stadens attraktivitet och 
kommunen måste därför möta behov och efterfrågan hos både dagens och fram-
tidens göteborgare.

Tillgång till bostäder och samhällsservice
Ökad folkmängd innebär att behovet av bostäder och samhällsservice ökar. Bo-
stadsmarknaden är regional, men utbud och efterfrågan varierar mellan olika 
delar av regionen och mellan olika grupper i befolkningen. Unga vuxna flyttar in 
till Göteborg från övriga göteborgsregionen samtidigt som det sker en utflytt-
ning av barnfamiljer. 

I Göteborg förväntas barn, ungdomar och äldre öka sin andel av befolkning-
en. Detta ställer krav på stadens samhällsservice med ökat behov av skol- och 
förskoleplatser samt särskilda boendeformer. Att antalet äldre ökar leder till be-
hov av fler alternativ för äldre att flytta till när de inte längre kan bo kvar i sin 
bostad. På längre sikt innebär stora barnkullar att fler kommer vilja etablera sig 
på bostadsmarknaden, vilket gör att bostadsbehoven ökar ytterligare. 

Göteborg bedöms ha ett underskott av bostäder på 7 000-20 000 bostäder.  I 
delar av Göteborg råder dessutom stor trångboddhet. Med utgångspunkt i det 
uppskattade bostadsunderskottet och stadens befolkningsprognos behöver det 
tillkomma 4 000-5 000 nya bostäder per år under en längre period.

Kommunens ansvar för bostadsför-
sörjning och samhällsservice
Kommunen har det övergripande 
bostadsförsörjningsansvaret och ska 
främja goda bostäder för alla. 

Kommunen ansvarar även för att alla 
stadens delar har tillgång till god sam-
hällsservice. 

Upplåtelseformer i bostadsbeståndet Antal rum i flerbostadshus

Källa: Lägesrapport om bostadsför-
sörjning i Göteborg, 2018
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Vissa grupper har särskilt svårt att tillgodose sina behov på en bostadsmarknad 
i obalans; exempelvis unga vuxna som får svårt att flytta hemifrån och hushåll 
med begränsade ekonomiska resurser eller betalningsanmärkningar. Personer 
som vill flytta till Göteborg för att arbeta eller studera kan ha svårt att få tag i 
en bostad. Detta är inte bara ett problem för berörda hushåll, utan också för nä-
ringslivets och den offentliga sektorns kompetensförsörjning.

13 bibliotek

75 grundskolor

2 500 000 m2 
parkyta

9 sim- och 
ishallar

25 idrottshallar

55 gräsplaner

185 förskolor

250 000 
nya invånare

Uppskattat behov av samhällsservice kopplat till stadens kommande 
befolkningstillväxt (2050).

Det är angeläget att Göteborg fortsätter att utveckla sitt arbete för att alla göte-
borgare och blivande göteborgare ska kunna tillgodose sitt behov av bostad och 
samhällsservice. 

Inriktningar
• Ha en god framförhållning och planeringsberedskap så att det alltid 

finns tillräckligt mycket detaljplanelagd och byggklar mark för att 
möjliggöra ett högt bostadsbyggande och lokalförsörjning för sam-
hällsservice.

• Använda stadens markinnehav för att säkerställa en långsiktig för-
sörjning av bostäder och samhällsservice (genom markanvisningar 
och egen lokalförsörjning). 

• Använda stadens markinnehav för att säkerställa att bostäderna blir 
tillgängliga för så många invånare som möjligt. En del av de bostä-
der som byggs ska ha så låg kostnadsnivå att även hushåll i de lägre 
inkomstskikten kan ha råd med dem. 

• Eftersträva flexibilitet i lokaler och utemiljöer som kan möjliggöra en 
lokalförsörjning i balans över tid, oberoende av demografiska eller 
konjunkturmässiga skiftningar. 

• Reservera plats för ytkrävande samhällsservice tidigt i planerings-
processen (fördjupningar av översiktsplanen, planprogram eller inför 
planstart av detaljplan). Identifiera lämpliga lokaliseringar för sam-
hällsservice.
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Långsiktig utveckling av bostadsbeståndet
Det finns nästan 280 000 bostäder i Göteborg. Bostadsbeståndets sammansätt-
ning är ojämnt fördelat över staden avseende såväl upplåtelseformer som husty-
per. För att uppnå social blandning och motverka segregation behöver bostads-
beståndet kompletteras med det som saknas i området. En blandning med olika 
typer av bostäder möjliggör också för personer att bo kvar i området under livets 
alla skeden. Efterfrågan och behov förändras med ålder, inkomst och preferenser.

Den årliga nyproduktionen motsvarar generellt bara någon procent av det 
totala bostadsbeståndet. Kortsiktigt beror därför dagens bostadssituation främst 
på hur det befintliga beståndet nyttjas. På längre sikt är dock bostadsbyggandet 
den viktigaste förutsättningen för bostadsbeståndets utveckling. 

Eftersom bostadsbyggandet är konjunkturkänsligt är det viktigt att staden 
bidrar till att minska effekterna av en konjunkturnedgång och minskad byggvilja.

Läs mer
Riktlinjer för bostadsförsörjning för 
Göteborgs Stad, 2015. Riktlinjerna har 
uppdaterats i en lägesrapport, antagen 
av Fastighetsnämnden 2018.

Anvisning av mark för bostäder och 
verksamheter - Policy och regler, Göte-
borgs stad, 2014 

Program för miljöanpassat byggande, 
Göteborgs stad, 2017

Inriktningar
• Ställa krav vid markanvisningar för att skapa variation och mång-

fald i bostadsbeståndet. Ge förutsättningar för ökad konkurrens 
på marknaden och skapa incitament för att fullfölja bostadsprojekt 
även under perioder med lågkonjunktur.

• Använda stadens markinnehav proaktivt för att stimulera till nytän-
kande och utveckling inom stads- och bostadsbyggandet.

• Planera för en variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstor-
lekar, prisbilder och en god geografisk spridning inom innerstaden, 
mellanstaden och i ytterstadens tyngdpunkter utifrån stadens rikt-
linjer för bostadsförsörjning.

• Skapa goda och hållbara boendemiljöer, med en god fysisk tillgäng-
lighet. Utveckla bostadsområden och stadsmiljöer med hänsyn till 
samspel, mångfald och människors upplevelse av trygghet, 

• Samordna bostadsutbyggnad med utbyggnad av kollektivtrafik och 
samhällsservice såsom lokaler för skola, vård och omsorg.
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Guldheden
Foto: Marie Ullnert

God samhällsservice i stadens alla delar
Det är en utmaning att tillskapa nödvändig samhällsservice tillräckligt snabbt  
när staden förtätas i hög takt. Det är angeläget att säkra tillgången till god sam-
hällsservice i stadens alla delar. Det handlar om att utbudet ska vara tillräckligt 
stort för att möta befolkningens behov och den ska vara tillgänglig med gång, 
cykel och kollektivtrafik. Genom samlokalisering kan platser och stråk befolkas. 
Samhällsservice kan därmed bidra till ökad trygghet och agera draglok åt kom-
mersiell service. 

I den täta staden är varje yta dyrbar och måste nyttjas på ett effektivt sätt. 
Detta innebär en ökad inriktning mot samnyttjande, lokaliseringslösningar i fle-
ra våningar och en mer flexibel användning av mark och lokaler. 

Särskilt ytkrävande service, som till exempel skolor, förskolor och idrottsan-
läggningar, behöver säkerställas tidigt i planeringen. I den täta staden finns en 
utmaning i att avsätta tillräckligt stora friytor för barns och ungas behov när 
konkurrensen om marken ökar. För att säkra barns tillgång till goda utemiljöer är 
det viktigt att frågorna finns med i den fysiska planeringen på alla nivåer.

Samhällsservice
Begreppet samhällsservice avser här 
icke-kommersiell service och omfat-
tar såväl offentlig som privat service. 
Exempelvis förskola, skola, bibliotek, 
kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar, 
vårdcentraler och sjukhus. 

Läs mer

Ramprogram för förskole- och skol-
byggnader, 2014

Inriktningar
• Lokalisera samhällsservice som har ett bredare upptagningsområ-

de exempelvis gymnasieskolor, muséer, badhus eller bibliotek vid 
tyngdpunkter. 

• Planera för att förskolor och grundskolor i första hand har tillräcklig 
egen friyta på kvartersmark inom fastigheten. 

• Eftersträva högt marknyttjande genom att skapa förutsättningar för 
att samnyttja lokaler och mark mellan olika former av samhällsservi-
ce. Högt markutnyttjande handlar också om att viss samhällsservice 
integreras med exempelvis bostäder, kontor eller handel.  

• Samlokalisera lämplig samhällsservice med bostäder, handel och an-
dra funktioner så att lokala torg och prioriterade stråk stärks. 
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HANDEL OCH NÄRINGSLIV
Ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning har stor betydelse för en stad. Ett 
starkt och diversifierat näringsliv säkrar arbetstillfällen över tid och bidrar till 
befolkningens välfärd. Landets tillväxt drivs till stor del av storstadsregionerna 
som konkurrerar om kompetens och kapital på en global marknad. Göteborgsre-
gionen har därmed ett ansvar att ge näringslivet goda förutsättningar för tillväxt. 
Göteborg spelar en särskilt stor roll som regionens kärna.

Handeln omvandlas ständigt, ofta genom flera parallella trender. Exempel-
vis påverkar digitaliseringstrenden konsumenters inköpsvanor. Konsumenter 
är idag rörliga och väljer den kanal som bäst motsvarar önskemål om utbud 
och tillgänglighet. Därför behövs olika strategier för olika handelsplatser för att 
kommunens invånare och besökare ska få tillgång till attraktiv handel med håll-
bar mobilitet. 

Tillgängliga och attraktiva handelsplatser
En växande befolkning innebär att köpkraften ökar. Det behövs attraktiva han-
dels- och mötesplatser i både innerstaden, mellanstaden och ytterstadens tyngd-
punkter. I Göteborg behövs ett nytillskott om ca 25 000 kvadratmeter bruttoarea 
för detaljhandel och restaurang. Osäkerheten i dessa siffror är dock stor, bland 
annat på grund av digitaliseringens påverkan. 

Innerstaden 
Innerstaden har en särskilt viktig position som handelsdestination. Ett brett och 
rikt handelsutbud i regionkärnan kräver god tillgänglighet för inresande konsu-
menter från hela staden och regionen. I en växande stad bygger tillgängligheten 
på att en stor andel reser kollektivt, med cykel och till fots.  

Stadsdelscentrum
Stadsdelscentrum har potential till ett relativt stort handels- och serviceutbud 
då de har ett större upptagningsområde än enbart närområdet. Frölunda Torg, 
Gamlestads torg, Angered Centrum, Amhults Torg och Brottkärr utgör stads-
delscentrum. Dessa platser fyller både funktionen av att vara lokal handelsplats 
samtidigt som de har inresande kunder. 

Bostadscentrum
Bostadscentrum ska erbjuda bra vardagsservice till invånarna. De riktar sig 
främst mot boende och arbetande i närområdet. De har ingen regional influens. 
Bostadscentrum har en kommersiellt svagare position för detaljhandel än andra 
centrum med större upptagningsområde. Livsmedelsbutiken spelar en viktig roll 
och behöver lokaliseras i strategiskt läge. 

Externa handelsplatser
Externa handelsplatser är framförallt tillgängliga med bil och lokaliserade ut-
anför det sammanhängande bebyggelseområdet. Många externhandelsområden 
håller på att växa samman med omgivande bebyggelse och handelsinnehållet 
förändras från skrymmande sällanköpsvaror till ett mer blandat handelsutbud. 
Det ställer krav på bättre kollektivtrafik och nya mobilitetslösningar samt att 
handeln utformas så att kunder kan förflytta sig inom området utan bil. Externa 
handelsplatser i Göteborg finns i Sisjön, Bäckebol och Alelyckan.

Läs mer
Göteborgs stads näringslivsstrategiska 
program, 2018-2035

Planering för handel i Göteborg, Göte-
borgs stad, 2017 
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Handel i bottenvåningar 
Aktiva och inbjudande bottenvåningar kan berika stadsrummet, skapa identitet 
och bidra till trygghet under fler av dygnets timmar. 

Potentialen för handel och andra verksamheter i bottenplan ser olika ut i olika 
delar av staden. Handel bör inte spridas ut för mycket. Butiker som ligger nära 
annan handel har bättre kommersiella förutsättningar än butiker som ligger ut-
spritt. Handel behöver lokaliseras i lägen som fångar flöden av människor och 
som är kommersiellt fördelaktiga. 

Inriktningar
• Möjliggöra attraktiva handelsplatser i innerstaden, mellanstaden och 

i ytterstadens tyngdpunkter samt handel i bottenvåningar. 
• Stärka förutsättningar för handel och service genom att tillämpa 

strategierna i Planering för handel, Göteborgs Stad 2017.
• Skapa förutsättningar för handeln att växa stadsintegrerat, i sam-

klang med övrig stadsutveckling. 
• Identifiera var det finns förutsättningar för aktiva bottenvåningar 

och skapa tydliga huvudstråk som kopplar samman angränsande 
områden. 

• Inte utveckla nya handelsplatser i externa lägen utanför samman-
hängande bebyggelse. Förbättra förutsättningarna att röra sig utan 
bil inom externa handelsplatser.

• Lokalisera livsmedelsbutik som ankarbutik och dragare för andra 
verksamheter vid stadsdelscentrum och bostadscentrum. Samlo-
kalisera kommersiell service och samhällsservice så att de bildar en 
tydlig målpunkt.

Korsgatan
Foto: Frida Winter

Vallgatan
Foto: Frida Winter



Handel
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Göteborgs näringsliv
Göteborg har genomgått en ekonomisk strukturomvandling mot högre kun-
skapsinnehåll, ökad tjänstesektor och besöksnäring. Staden har gått från att vara 
en utpräglad industristad till att även ha karaktär av kunskapsstad och besöks-
stad. Kunskapsstäder gynnas av rumslig närhet mellan olika verksamheter, ak-
törer och funktioner då det är avgörande för interaktion och möten. Kunskaps-
samhällets drivmedel är interaktion – möten mellan människor. 

Göteborgs industriarv präglar dock fortfarande näringslivet och kopplingen 
mellan tjänstesektorn och tillverkningsindustrin är stark. Logistik och hamn-
verksamhet är en stark konkurrensfördel för Göteborg i ett europeiskt perspek-
tiv. Olika näringar har olika markanspråk. I vissa fall samvarierar behoven med 
andra näringars men det finns också situationer då det uppstår målkonflikter. 
För att undvika dessa är det viktigt att näringslivet lokaliseras enligt principen 
”rätt verksamhet på rätt plats”. Det kan också finnas behov av att tydliggöra vil-
ken inriktning som är prioriterad.

KUNSKAPSSTADEN BESÖKSSTADENINDUSTRISTADEN

Innerstaden, mellan-
staden, strategiska 
tyngdpunkter

Innerstaden, strategiska 
tyngdpunkter

Ytterstaden, yttre 
mellanstaden

Transport
Logistik 

Bygg
Industri

Upplevelse
Kultur

Shopping
Hotell

Forskning
Företagstjänster

Utbildning
Institutioner

Kompetensförsörjning
Tillgång på arbetskraft med rätt kompetens berör hela näringslivet och är en 
viktig lokaliseringsfaktor. Regioner med välutbildad befolkning drar till sig in-
vesteringar och utvecklas snabbare.   

Universitet och högskolor är viktiga motorer för kompetensförsörjning och 
för fortsatt utveckling som kunskapsstad. De lockar till sig unga människor och 
kan bli mötesplatser och idébanker för utveckling av nya produkter och koncept. 

För att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning är det angeläget att det 
finns god tillgång till bostäder, kvalitet på förskola/skola, trygghet samt tillgång 
till högre utbildning, natur och kultur.

Behov av olika typer av företagsmiljöer
Det är viktigt att Göteborg erbjuder god tillgång till mark och lokaler för nä-
ringslivets olika behov. För rätt mark och lokalisering krävs kontinuerlig kun-
skapsuppbyggnad om Göteborgs näringslivs tillväxtpotential, vilka stadskvali-
teter som efterfrågas och hur den fysiska planeringen kan stötta näringslivets 
utveckling. Tillgången till mark och företagsmiljöer bör ses i ett regionalt per-
spektiv då vissa etableringar kan vara mer lämpade i någon av Göteborgs grann-
kommuner. 

Branscher i Göteborg
I dag finns mer än 750 branscher i Gö-
teborg. Det motsvarar 93 procent av 
samtliga branscher i Sverige. Fordons-
industri och logistik, informations- och 
kommunikationsteknik och läkemedels-
industri är dominerande. Andra stora 
områden är maritima näringar, besöks- 
näring och handel.
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Lindholmen
Foto: Marie Ullnert

Attraktiva kontorsmiljöer
I Göteborg finns en hög täthet av kontorsarbetsplatser, särskilt i innerstaden. 
Ingen annan plats i regionen har lika goda förutsättningar för den kunskaps- 
intensiva tjänstesektorn som Göteborgs innerstad. Här finns bäst regional till-
gänglighet och goda förutsättningar för interaktion och möten. Det råder sam-
tidigt stor brist på kontorslokaler. 

Kontorsnäringar består av en mängd olika branscher med olika behov av att 
klustras. Trenden går mot yteffektiva kontor i innovativa miljöer. För fler jobb i 
de kunskapsintensiva kontorsbranscherna behöver fler platser i Göteborgs cen-
trala delar utvecklas till attraktiva kontorsmiljöer. Eftersom det tar tid att upp-
nå samma attraktivitet och investeringsvilja som i de etablerade stadsmiljöerna 
krävs uthållighet och att de utformas så att de står sig i den regionala, nationella 
och globala konkurrensen av attraktiva kontorsmiljöer. 

För en fortsatt god sysselsättningstillväxt i kunskapssektorn behövs årligen 
ett nytillskott av kontor i centrala Göteborg om ca 35 000 kvadratmeter BTA.

Kluster
Kluster är en geografiskt avgränsad 
miljö där företag samverkar för att ut-
vecklas.

Inriktningar
• Lokalisera kontor, universitet och högskolor i centrala lägen med 

god regional tillgänglighet.
• Identifiera centrala delområdens förutsättningar för etablering av 

kontor. 
• Komplettera med det som saknas ur ett kontorsperspektiv exempel-

vis kollektivtrafik, urbana verksamheter eller kluster.
• Utveckla flexibla detaljplaner och spara byggrätter som inte markan-

visas omedelbart för snabbare etableringsprocesser.
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Områden för verksamheter
Det finns ett stort behov av mark för verksamheter som inte passar i den täta 
blandstaden. Två typer av verksamhetsområden behövs; Större ytor avskilda från 
bostäder/blandad bebyggelse och mindre verksamhetsområden i mellanstaden 
(företagsområden). De större avskilda ytorna behövs för verksamheter som på 
olika sätt är störande för sin omgivning. Företagsområden i mellanstaden har ett 
stort värde genom att utgöra plats för en variation av verksamheter att utvecklas 
i gynnsamma företagsmiljöer.

Industriområden
Göteborg är Nordens logistikcentrum och den naturliga platsen för omlastning 
av fartyg med gods till Sverige och Östersjöområdet. Göteborg behöver verk-
samhetsområden för störande verksamheter, särskilt verksamheter med koppling 
till hamnen. 

Fram till 2035 behöver det tillkomma 3-5 miljoner kvadratmeter ny mark för 
logistik och industri i Göteborgsregionen. Det innebär cirka 300 000 kvadrat-
meter årligen. Lägen som efterfrågas är större sammanhängande stråk vid stora 
transportleder och nära hamnen. I Göteborg är konkurrensen om mark för olika 
ändamål hög. För att kunna erbjuda plats för fler verksamheter kommer befint-
liga industriområden att behöva förädlas och förtätas med fler verksamheter.

Företagsområden
Småföretag söker ofta plats i lättillgängliga lägen utanför de mest centrala de-
larna. Mindre industriområden i mellanstaden är viktiga områden för verksam-
heter som behöver billiga lokaler eller i viss mån är störande för sin omgivning 
såsom kreativa näringar, lager, produktion eller mindre kontorsverksamheter 
med få anställda. Dessa platser kan också behövas för att försörja den lokala 
konsumentmarknaden.

En del av dessa områden håller på att omvandlas till en mer blandad stads-
bebyggelse. Det tränger ut mindre företag och kan innebära utmaningar för nä-
ringslivet. Olika branscher kan också tränga ut varandra då de har olika förut-
sättningar och behov. 

Inriktningar
• Värna befintliga halvcentrala verksamhetsområden som företags-

områden för näringslivets behov av billiga lokaler och i viss mån stö-
rande verksamheter. Vara varsam med stadsutveckling i befintliga 
verksamhetsområden. 

• Stärka kollektivtrafiken till verksamhetsområden med många anställ-
da. Bättre kollektivtrafik ökar tillgången till arbetsplatser för kommu-
nens invånare och tillgång till kompetens för näringslivet. 

• Reservera områden för störande verksamheter i strategiska lägen 
som tål störningar.

• Prioritera hamnanknuten verksamhet i anslutning till hamnen.
• Förtäta industriområden och företagsområden med fler verksamheter
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Plats för besöksnäring
Besöksnäring och turism ökar i betydelse för Göteborg. Det ger underlag för ett 
rikare utbud av kultur, nöjen, utflyktsmål och handel, samt breddar arbetsmark-
naden genom att skapa arbetstillfällen för människor med varierande utbild-
ningsnivå och kulturell bakgrund. Det kan höja livskvaliteten för göteborgarna 
och öka regionens attraktivitet. Därigenom stärks Göteborg i konkurrensen om 
kvalificerad arbetskraft.

Besöksstaden förutsätter god tillgång på hotell och kongressverksamheter, en 
attraktiv stadsmiljö med sammanhängande stråk och att Göteborg är en intres-
sant destination vad gäller evenemang och upplevelser. Lättillgänglig kust och 
skärgård är också viktig för Göteborgs attraktionskraft.  

Läs mer

Göteborgs stads program för besöks- 
näringens utveckling till 2035
Fakta och statistik 2018 (Business  
Region Göteborg) 

Inriktningar
• Ta hänsyn till behovet av mark för hotell och attraktioner. 
• Planera flexibla mötesplatser i stadsrummet så att de kan anpassas 

till både vardag och fest. Säkerställ behovet av öppna ytor för eve-
nemang.

• Synliggöra Göteborgs kulturmiljöer. 
• Prioritera kollektivtrafik för att säkerställa god mobilitet, tillgänglig-

het och framkomlighet till evenemangsplatser och attraktioner. 

Slottsskogen
Foto: Peter Kvarnström
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HÄLSOSAM LIVSMILJÖ
Göteborg ska vara en hälsosam stad att vistas i för sina invånare och besökare. 
Det förutsätter bland annat hälsosam luftkvalitet, goda ljudmiljöer, robust vat-
tenförsörjning, att vi begränsar klimatpåverkan och anpassar oss till ett förändrat 
klimat. Olika risker i samhället måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt i planering 
och byggande. 

Hälsosam luftkvalitet
Luftföroreningar påverkar vår hälsa negativt. Barn är särskilt känsliga. Det är 
därför extra viktigt att förskolor, skolor och lekplatser ligger på platser med god 
luftkvalitet. Vägtrafiken är den största källan till höga halter av kvävedioxid. 
Även sjöfarten har relativt sett stora utsläppsmängder men utsläppen sker på 
sådana ställen att de endast i liten utsträckning påverkar stadens boendemiljöer. 

Göteborg har problem med dålig luftkvalitet och klarar inte gällande miljö-
kvalitetsnormer.  Staden kartlägger kontinuerligt luftkvaliteten i Göteborg ge-
nom att mäta halterna av olika föroreningar. Staden har också tagit fram en 
vägledning för hur normerna för luftkvalitet ska hanteras i stadsplaneringen, när 
de riskerar att överskridas.

Internationella krav på minskade utsläpp från fordon och teknikutveckling 
mot mer eldrivna fordon gör att luftkvaliteten i utsatta områden troligen kom-
mer att bli bättre över tid. Detta gäller för kvävedioxid. Trenden kan inte antas 
vara lika tydlig för partiklar då dessa inte i lika stor utsträckning kommer från 
fordonens förbränning. Platser som idag är olämpliga för nya bostäder, förskolor, 
skolor och lekplatser sett till halterna av luftföroreningar kan vara lämpliga om 
15-20 år. Rätt utbyggnadsordning i staden kan underlätta planeringen av mer 
utsatta områden. 

Läs mer
Folkhälsoprogram, 2013

Vägledning för hur normer för luftkva-
litet ska hanteras i stadsplaneringen, 
Göteborg

Kartläggning luftkvalitet, Göteborg, 
öppna data

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) 

Inriktningar
• Skapa boendemiljöer som är så fria från luftföroreningar som möj-

ligt. Normerna för luftkvalitet ska klaras i boendemiljön vid inflytt-
ning. 

• Lokalisera förskolor, skolor och lekplatser till områden med god luft-
kvalitet.

• Förtäta så att vardagsrörligheten i större utsträckning sker med 
gång, cykel och kollektivtrafik.
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Goda ljudmiljöer
Exponering för höga bullernivåer har hälsoeffekter. Barn är extra känsliga. Hur 
bullerfrågan hanteras i stadsplaneringen är därmed en viktig hälsofråga och en 
fråga om boendekvalitet. Många göteborgare utsätts idag för så höga ljudnivåer 
att det inte är en god ljudmiljö. 

Trafik är den dominerande bullerkällan i Göteborg. Staden kartlägger trafik-
bullret genom att beräkna ljudnivåer från vägtrafik, spårvagnstrafik och tågtrafik. 
Göteborg har bara ett fåtal platser som är så pass fria från tekniska ljud att de kan 
betraktas som tysta. Det finns förhoppningar om att trafikens buller kan mins-
ka genom teknikutveckling i form av elektrifierade fordon, mindre fordon vid 
varuleveranser mm. Staden har tagit fram en vägledning för hur trafikbuller ska 
hanteras i detaljplaner. Den utgår ifrån gällande riktvärden för buller, men också 
stadens lokala miljömål och att barnperspektivet ska genomsyra stadsplanering-
en. Staden håller också på att ta fram en karta över befintliga goda ljudmiljöer 
som underlag för de stadsdelsvisa planeringsinriktningarna.  

God ljudmiljö
I en god ljudmiljö ska man kunna sova 
ostört och föra ett samtal på ett be-
kvämt sätt.

Läs mer
Bullerkartläggning, Göteborg

Vägledning för trafikbuller i planering-
en, Göteborgs stad, 2015

Förordning (2015:2016) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader

Vägledning om industri- och annat 
industribuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder, Bover-
ket 2015

Inriktningar
• Sträva efter bästa möjliga boendemiljö för stadens invånare, även ur 

ljudsynpunkt. 
• Planera markanvändningen så att parker, förskolor, skolor, lekplatser, 

kajstråk eller torg inte störs av trafikljud. 
• Använda stadens kartläggning över befintliga goda ljudmiljöer som 

kunskapsunderlag vid planering och byggande.
• Tillämpa stadens vägledning om trafikbuller och Boverkets vägled-

ning om industri- och annat verksamhetsbuller i detaljplaner med 
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler.

• Eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden (under 50 dBA).
• Bevara tysta områden och områden med god ljudmiljö från tillkom-

mande ljud.

Majorna
Foto: Martin Knape
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Begränsa klimatpåverkan
Det är angeläget att minska stadens klimatpåverkan - framförallt avseende växt-
huseffekten. Göteborgarens belastning per person är idag åtta ton och bör mins-
kas till två ton för att nå en nivå som kan anses hållbar. Mycket fokus har legat på 
att minska de konkreta utsläpp som sker inom stadens gränser. En viktig och re-
lativt stor del av göteborgarnas klimatpåverkan kommer dock från konsumtion. 
Stadens klimatstrategiska program tar därför ett helhetsperspektiv på klimatfrå-
gan genom att även inkludera invånarnas konsumtion. Även stadsplaneringen 
behöver bidra i detta arbete. 

Utgångspunkten för en klimatsmart stad är en tät blandad stad med närhet 
till service och goda möjligheter att sköta vardagslivet i sitt närområde. Det gyn-
nar en mer hållbar livsstil, exempelvis vad gäller vardagliga transporter. Det är 
viktigt att skapa en attraktiv livs- och boendemiljö ur alla aspekter så att barn-
familjer kan och vill bo kvar samt att stadens invånare kan söka rekreation och 
avslappning i närområdet. 

Läs mer

Klimatstrategiskt program, 2014 

Inriktningar
• Skapa attraktiva boendemiljöer som gynnar lokal konsumtion. Det 

skapar förutsättningar för att stora delar av vardagslivet sker nära 
bostaden och underlättar cirkulära lösningar. 

• Säkerställa god tillgänglighet till rekreation, kulturella upplevelser 
och annat som skapar en attraktiv livs- och boendemiljö. 

• Göra det enkelt och självklart att leva hållbart.
• Skapa förutsättningar för att enkelt kunna välja hållbara och hälso-

samma transportsätt i vardagen.

Mölndalsån
Foto: Marie Ullnert
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Packhuskajen
Foto: Anna Olsson

Anpassa till ett framtida klimat
Klimatförändringarna innebär att samhället behöver rusta sig för att klara extre-
ma väderhändelser – såväl mer vatten som extrem torka och värme. För att skapa 
långsiktigt hållbara och anpassningsbara städer som kan hantera klimatrelate-
rade risker i framtiden måste hänsyn tas i den fysiska planeringen redan idag.

Översvämningsrisk
Göteborgs stad har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om över-
svämningsrisker. Målet är att skapa robusta systemlösningar som minimerar 
översvämningsrisk och omgivningspåverkan, ger tillskott till stadsmiljön och 
god samhällsnytta. Det tematiska tillägget anger dimensionerande händelser och 
planeringsnivåer för samhällsviktiga anläggningar, byggnader/byggnadsfunktio-
ner och prioriterade stråk/utrymningsvägar. Det visar också vilka områden som 
hotas av översvämning vid höga havsvattennivåer, höga flöden i större vattendrag 
och skyfall. Tillägget anger även inriktningsbeslut om åtgärder på medellång och 
lång sikt i form av älvkantsskydd och yttre barriär mot stigande havsnivåer.

Stora delar av Göteborgs centrala transportsystem riskerar att översvämmas. 
Trafiksystemet behöver klimatsäkras i sin helhet, då hela systemet riskerar att bli 
oanvändbart vid en extrem väderhändelse. Ett robust trafiksystem kan förändras 
utifrån ändrade förutsättningar i omvärlden. 

Staden har tagit fram en strukturplan över möjliga skyfallsytor och skyfalls-
leder i mellanstaden. Strukturplanen utgår ifrån vattnets naturliga strömnings-
vägar inom och genom staden.  

Staden håller på att ta fram dimensionerande planeringsnivåer för kusten. 
Arbetet genomförs i samarbete med kustkommunerna norr om Göteborg för att 
få en gemensam hållning i frågan. Arbetet beräknas vara avslutat hösten 2019 
och justering av planeringsnivån för kusten kan därmed infogas översiktsplanens 
utställningsversion. 

Läs mer
Tematiskt tillägg för översvämningsris-
ker, Göteborgs stad, 2018

Strukturplan över skyfallsytor och sky-
fallsleder i mellanstaden, Göteborgs 
stad, 2018

www.goteborg.se/extremtvader

www.vattenigoteborg.se 

http://www.goteborg.se/extremtvader
http://www.vattenigoteborg.se
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Värmestress
Långvariga värmeperioder kan bli vanligare framöver och ge konsekvenser för 
en stor andel av befolkningen genom bland annat ökad risk för att pandemier 
sprids genom vårt dricksvatten. Vattenreningsverken behöver kunna fånga små 
partiklar för att hindra smitta. De kan därför behöva extra reningssteg. 

Göteborgs Stad har medverkat i ett tvärsektoriellt forskningsprojekt; Klima-
tanpassning av svenska städer. Resultaten visar att gatuträd och parker effek-
tivt kyler byggnader under värmeperioder. Tät bebyggelse minskar värmestress 
dagtid. Tät bebyggelse bör dock alltid kombineras med grönska för att minska 
värmestressen nattetid. 

Läs mer
Klimatanpassning av svenska städer, 
Göteborgs Universitet m.fl. 2014

Inriktningar
• Skydda ny bebyggelse mot översvämning vid planläggning. I första 

hand ska byggande ske på säker nivå (enligt planeringsnivåerna). 
Avsteg från planeringsnivåerna ska motiveras. I andra hand genom 
tekniska skydd.

• Skydda samhällsviktiga anläggningar samt prioriterade stråk och 
utrymningsvägar.

• Använda strukturkartan med skyfallsytor som underlag för att sä-
kerställa tillräckliga ytor för vatten vid översvämningar. Sträva efter 
multifunktionella ytor för översvämningsvatten.

• Säkerställa ett robust trafiksystem som fungerar vid extrema väder-
händelser. Reservera ytor för framtida kommunikationer där möjlig-
heter för olika alternativ hålls öppet. 

• Bevara och planera för mer urban grönska i staden, exempelvis gat-
uträd, gröna fasader och parker.



Höga flöden vattendrag

200 års flöde
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Begränsa risker i samhället 
Risker måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt i planering och byggande. Risker 
som berör anpassning till ett framtida klimat och vattenförsörjning beskrivs i 
särskilda avsnitt. Här beskrivs övriga risker som kan uppkomma. 

Lämplig plats för miljöfarlig verksamhet
Verksamheter som är farliga eller störande för sin omgivning är svårplacera-
de och kräver skyddsavstånd. I Göteborg finns cirka 25 verksamheter som har 
tillstånd att bedriva brand- och explosionsfarlig verksamhet och/eller hantera 
farliga ämnen. Bland annat Sävenäs rangerbangård, Göteborgs Hamn, kraftvär-
meverk, raffinaderier, depåer/terminaler med bränsle och andra farliga ämnen 
och varor, industrier med tillverkning av farliga ämnen och varor, samt flyg och 
helikopterflygplatser. 

Merparten av dessa verksamheter ligger i de större industriområdena, fram-
förallt i anslutning till Göteborgs Hamn. Säve flygplats, Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhusets och Östra sjukhusets helikopterflygplatser klassas som farliga 
anläggningar. Säve flygplats används av privatflyg, polis- och räddningsflyg.

Högsta tillåtna bullernivåer från industrianläggningar och andra bullrande 
verksamheter regleras i miljötillstånd för respektive verksamhet. Restriktioner 
och lämpliga skyddsavstånd utreds i samband med planläggning eller bygglov-
sprövning i anslutning till störande verksamheter.

Andra verksamheter som är störande för sin omgivning är exempelvis berg-
täkter, skjutbanor och motorbanor.  

Förorenade områden
Översiktsplanens inriktning innebär att tidigare industriområden och andra för-
orenade områden kan bli aktuella för nya verksamheter och bostäder. 

Göteborgs stad har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med riktlinjer om 
planering och byggande i förorenade områden (antogs 2006). Tillägget redovisar 
riktlinjer för hur kommunen ska kunna planera bebyggelse och infrastruktur i 
förorenade områden. Med förorenade områden avses enligt miljöbalken mark- 
och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att 
det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. De för-
orenade områdena måste uppmärksammas i ett tidigt skede så att marken kan 
användas på bästa sätt. 

Göteborgs stad har genom åren arbetat fram bra rutiner för att hantera mark-
föroreningar varför de sällan är ett hinder för byggande. Markföroreningar utgör 
dock en förutsättning att känna till eftersom det kan påverka kostnader för en 
exploatering.

Det tematiska tillägget om förorenade områden pekar ut vem som gör vad 
i planprocessen och vem som ansvarar för olika typer av inventeringar. Det te-
matiska tillägget föreslår fortsatt utredning av tre lägen för mellanlager och be-
handlingsanläggningar där förorenade massor kan hanteras. En lokaliseringsstu-
die för mellanlager av lätt förorenade jordmassor har genomförts. 

Ras och skredrisker
Kommunens geologiska markförhållanden ger upphov till förutsättningar för 
skredrisker i jord och rasrisker i berg. Historiskt har kommunen drabbats av 
större skred med katastrofala konsekvenser. Därför finns utarbetade processer 

Miljöfarlig verksamhet
I 9 kap. miljöbalken (1998:808) be-
skrivs vad som avses med miljöfarlig 
verksamhet. 

Miljöfarliga verksamheter delas in i 
fyra grupper: tillståndspliktiga (A- och 
B-anläggningar), anmälningspliktiga 
(C-anläggningar) och verksamheter 
som varken är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktiga. 

I Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
beskrivs vilka verksamheter som är till-
stånds- eller anmälningspliktiga. 

Läs mer
Tematiskt tillägg till översiktsplanen 
om förorenade områden, Göteborgs 
stad 2006
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och rutiner för att omhänderta markrelaterade säkerhetsfrågor vid planläggning 
och bygglovsgivning.   

Genom åren har underlag tagits fram för att stödja processerna och förutom 
underlag tillhandahållet av myndigheter har kommunen tagit fram mer hög-
upplöst information för bland annat skredriskhantering. Den kommuntäckande 
stabilitetskarteringen som uppdateras årligen med hjälp av nyinkommet geotek-
niskt utredningsmaterial ska speciellt nämnas. Andra underlag som tagits fram 
för att öka kunskapen om skredrisker och dess förutsättningar är bottentopogra-
fins påverkan på stabiliteten längs Göta älv och värdering av erosionens påver-
kan på stabiliteten i kommunens större åar och vattendrag. Underlagen stöttar 
arbetet med att strategiskt hantera kommande klimatförändringars påverkan på 
stabilitetsförhållandena. Klimataspekter i form av översvämningsrisker hanteras 
geotekniskt genom att stabilitetsanalyser i planprocessens alla skeden tas fram 
utifrån stadens anvisningar om framtida vattennivåer.

Rasrisker i berg hanteras vid såväl detaljplaneläggning som bygglovsgivning 
genom att identifiera områden med fastmark och ogynnsamma lutningsförhål-
landen. Fokus läggs på att fånga upp rasrisker i berg i ej detaljplanelagda områ-
den.

Radon
En markradonriskkarta över Göteborg har framställts av Sveriges geologiska 
undersökning. Begränsade områden har klassats som högriskområden. Det gäl-
ler främst två stråk med RA -granit längs östra Hisingen söderut över Änggårds-
bergen, samt mindre områden på sydvästra Hisingen och sydöstra delen av Gö-
teborg där pegmatitgångar uppträder i riklig omfattning.

Beredskap/civilt försvar
Kommunernas förmåga att upprätthålla sin verksamhet under störda förhållan-
den och ytterst i samband med krigsfara och krig är av grundläggande betydelse 
för Sveriges förmåga att motstå yttre hot.  

Förbindelser västerut via västkusten och Göteborg är avgörande för Sveriges 
förmåga att motstå ett angrepp samt för att kunna erhålla hjälp av tredje part. 
De västliga förbindelserna är även viktiga för Finland i händelse av kris eller 
krig. Göteborgs hamn är idag av central betydelse för försörjningen av Sverige, 
Danmark, Norge och Finland.

Inom det civila försvaret finns ett behov av att utveckla skydd av befolkning-
en, bland annat nya skyddsrumsplatser. Prioritet kommer att ges till militärstra-
tegiskt viktiga områden, där Göteborgsområdet ingår. 

Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de 
närmaste åren. Det är därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalför-
svarsperspektiv, tas i den fysiska planeringen.

Farligt gods
Längs transportvägar för farligt gods finns risk för konsekvenser vid olyckor på 
vägen eller järnvägen. Gods som kan explodera, vara farligt att andas in eller ska-
da människor på annat sätt måste beaktas vid planering och byggande. 

Länstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har tagit fram 
riktlinjer för hur risker i samband med farligt godstransporter på väg och järnväg 
bör hanteras vid framtagande av detaljplaner. Riktlinjerna anger att risker ska 

Läs mer 
Skredrisker i Göta älvdalen
i ett förändrat klimat, Statens geotek-
niska institut (SGI), 2012

www.swedgeo.se

Riktvärden för radon 
Boverkets byggregler anger gränsvär-
den för radon i nyproducerade hus.

Socialstyrelsen anger riktvärden för ra-
donhalter inomhus och i dricksvatten. 

Civilt försvar
Det civila försvaret utgör tillsammans 
med det militära försvaret landets to-
talförsvar. Det civila försvaret bedrivs 
av statliga myndigheter, kommuner, 
räddningstjänst, landsting, näringsliv 
och frivilligorganisationer.

http://www.swedgeo.se
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hanteras inom 150 meters avstånd från en farligt godsled. Riskhanteringsav-
ståndet delas in i tre zoner med möjlig markanvändning. Zonerna har inga fasta 
gränser, utan riskbilden för det aktuella området bör avgöras i varje enskilt fall. 

Illustration ur Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för 
markanvändning intill transportleder för farligt gods, Länsstyrelserna i 
Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, 2006

Läs mer
Riskhantering i detaljplaneprocessen 
- Riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods, Läns-
styrelserna i Skåne, Stockholms och 
Västra Götalands län, 2006

Inriktningar
• Lokalisera verksamheter som är störande eller har stort behov av 

transporter i de större industriområdena. Värna befintliga svårplace-
rade anläggningar såsom skjutbanor och motorsportbanor. 

• Undvik ny bebyggelse på utpekade nedlagda deponier. Undvik nya 
bostäder på platser där de som ska bo inom området kan utsättas 
för risker från miljöfarliga verksamheter.

• Allt planarbete ska beakta befintlig kunskap om kommunens skredrisker, 

exempelvis med hjälp av stadens stabilitetskartor. Dessa tillsammans med in-

formation om potentiellt förorenade områden utgör ett värdefullt planerings-

underlag för hantering av hälsorisker.

• Beakta risker för markföroreningar, skred, höga halter av markradon 
och farligt gods vid planering och byggande. Stadens karta över 
riskområden för förorenad mark, SGI:s karta över skredrisker och 
SGU:s karta över risk för markradon ska användas som underlag.

• Studera förutsättningar och behov längs transportleder för farligt 
gods. Tillämpa länsstyrelsens riktlinjer för riskhantering vid planlägg-
ning nära transportleder för farligt gods.  

• Skapa plats för nya skyddsrum samt i så stor utsträckning som möj-
ligt bevara befintliga.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Teknisk försörjning med anläggningar för avfall, avlopp, vatten och energi är 
grundläggande infrastruktur. 

Plats för teknisk försörjning
När staden växer ökar behovet av utrymme för teknisk försörjning, såväl på som 
under mark. Lämplig placering och dimensionering av dessa anläggningar är en 
strategisk övergripande fråga. I vissa fall är det en regional angelägenhet. 

Hållbar energiförsörjning
Göteborg ska arbeta för ett resurssnål produktion av värme, kyla och förnyelse-
bar el, samt effektiv energianvändning i bostäder och verksamhetslokaler. Ut-
vecklingen mot alltfler eldrivna fordon innebär en stor utmaning för elförsörj-
ningen. Fjärrvärmeverk kan utnyttja energiflöden och avfall som annars är svåra 
att använda. Fjärrkyla är ett miljöeffektivt sätt att tillhandahålla komfort hos 
invånarna. Biobränsle och rötning av slam eller andra restprodukter kan ge grön 
gas som drivmedel för fordon. Utbyggd vind- och solkraft kan försörja fler hus-
håll med förnyelsebar el. Två stora kraftledningar (400 kV) går genom Göte-
borg; stamkraftlendingen till Tuve över Surte och Göta älv samt Kontiskan I/II 
till Danmark (övergår från luftledning till kabel i sydligaste Askim). 

Hållbar avloppshantering
Omhändertagande och rening av stadens avloppsvatten är viktigt för att mi-
nimera påverkan på vattendrag och hav samt för människors hälsa. Ryaverk-
et är Nordens största reningsverk och renar avloppsvattnet från drygt 760 000 
människor i Göteborgsregionen (Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal, Partille, 
Kungälv och Lerum).

Ryaverkets markanspråk kan behöva utökas för att upprätthålla full rening 
av avloppsvattnet. Arealbehovet uppskattas till cirka 10 hektar för att säkerställa 
behovet under överskådlig framtid (2030–2070). Markanspråket beror på be-
folkningsutveckling, prioriteringar i underhåll på ledningsnätet och framtida 
krav på reningsnivå, till exempel läkemedelsrening eller ökade krav på fosfor 
och kväverening. Vid utökade krav på rening kan utrymmet behöva tas i anspråk 
inom det närmaste decenniet. Om tillrinningen kan minskas är det å andra sidan 
möjligt att utrymmet aldrig behövs. 

En etablering ska ligga i direkt anslutning till befintligt reningsverk, då stora 
vattenmängder behöver ledas mellan anläggningsdelarna. Tre olika placeringar 
har utretts i närheten av Ryaverket. Lämpligast är området som har avsatts för 
etapp två av GobiGas då det ligger i direkt anslutning till befintligt reningsverk. 

Utöver själva reningsverket tar avloppssystemet utrymme i anspråk i form 
av ledningar, pumpstationer och tunnlar för att avleda vattnet till reningsverket. 
Bergsanläggningar är viktiga för funktionen i avloppssystemet. 

Konkurrens om utrymmet under gatorna 
Ledningar för vatten, avlopp, värme och kyla tar utrymme i anspråk under sta-
dens gator. Vissa ledningar har stora dimensioner och det kan råda konkurrens 
om utrymmet under mark mellan olika ledningar eller mellan ledningar och 
rötter från träd i gaturummet. Avloppsledningar bör helst förläggas i gator som 
inte är så trafikintensiva.
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Dagvatten  
Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på 
en konstruktion. Genom lokalt omhändertagande av dagvatten kan det renas 
innan det når recipient grundvattnet. Med ökade havsnivåer, mer nederbörd och 
ökade flöden i Göta älv, står Göteborg inför stora utmaningar för att planera rätt 
för dagvattnet. 

Större avfallsanläggningar
Avfallsanläggningar i form av återvinningscentraler, mellanlager, omlastnings-
anläggningar och behandlingsanläggningar är nödvändiga och svårplacerade. 
Det är därför angeläget att bibehålla befintliga anläggningar och säkerställa de-
ras infrastruktur.  

Stora avfallsanläggningar medför tunga transporter. De flesta anläggningar-
na avger dessutom buller och vissa avger lukt. Några hanterar farligt avfall och 
explosiva restprodukter som utgör farligt gods när det transporteras. Sävenäs 
avfallsanläggning är av riksintresse vilket gör att dess plats och utvecklingsbehov 
behöver säkerställas för framtiden. 

En ny regional deponi som ersättning för Tagene behövs på längre sikt. Ta-
gene deponi ligger idag relativt nära råvattenintaget vilket begränsar verksam-
heten. Att hitta en ny plats är en regional angelägenhet. 

Idag råder stor brist på kretsloppsparker och återvinningscentraler i framfö-
rallt centrala och södra Göteborg. 

Omlastningsstationer
I de centrala och tätaste delarna av staden är det ibland önskvärt att begränsa 
storleken på sopbilar av stadsmiljöskäl eller på grund av bärighetskrav. Lokala 
omlastningsstationer behövs därför i de områden där konventionella sopbilar 
inte kan användas. 

Dagvatten
Dagvatten från samlad bebyggelse är 
att betrakta som avloppsvatten en-
ligt lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412).

Läs mer
Avfallsplan (GR), 2011

Avfallsstrategiskt program, Göteborgs 
stad, 2016 

Dagvatten, så här gör vi! Handbok för 
kommunal planering och förvaltning, 
Göteborgs stad, 2010

Inriktningar
• Integrera avloppsledningar och plats för pumpstationer som en na-

turlig del i all stadsplanering. Värna bergsanläggningar och huvud-
stråk för avledning så att de skyddas för framtiden.

• Bevara stadens befintliga avfallsanläggningar och återvinningssta-
tioner. Säkerställ de stora anläggningarnas infrastruktur och utveck-
lingsbehov. 

• Säkerställa plats för att komplettera Ryaverket i dess närområde.
• Utreda ny regional deponi som ersättning för Tagene. 
• Beakta behovet av återvinningsstationer på områdesnivå. Lokalisera 

återvinningscentraler/kretsloppsparker nära bostäder. 
• Säkerställa utrymme för lokalt omhändertagande av dagvatten vid 

planering och byggande. Säkerställ utrymme för storskalig dagvat-
tenrening från framförallt befintliga områden.
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Robust vattenförsörjning
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar 
för en robust och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. God råvattenkva-
litet är en förutsättning för säker leverans av gott och hälsosamt dricksvatten. 
Råvattnet skyddas genom skyddsföreskrifter inom befintliga och kommande 
skyddsområden. Vattenskyddsområde finns för Delsjöarna med tillrinningsom-
råde, Göta älv med tillrinningsområde, Kallebäck västra, Kallebäck södra, Kalle-
bäck norra – Gundla mosse och Kvisljungeby.

Göta älv är huvudvattentäkt för Göteborg. Vatten pumpas till Delsjöarna som 
används som råvattenreservoar. Under perioder med tillfälligt försämrad vatten-
kvalitet i Göta älv pumpas vatten istället från Rådasjön till Delsjöarna. För att 
bli dricksvatten måste råvattnet renas eller beredas. I Göteborg sker detta vid de 
två vattenverken i Alelyckan och Lackarebäck. 

Göteborgs vattenverk levererar dricksvatten till stora delar av göteborgsre-
gionen – cirka 600 000 människor. Sammankopplingarna mellan kommunerna 
har stor betydelse för leveranssäkerheten, inte bara för kranskommunerna utan 
i hög grad även för Göteborg som i vissa situationer kan få vatten från Partille, 
Mölndal och Kungsbacka.

Lärjeån och Kallebäcks källa är nödvattentäkter vid allvarliga störningar i or-
dinarie vattenförsörjning. Dessa har dock begränsad kapacitet och möjligheterna 
att i framtiden använda Mjörn eller Lygnern som komplement i råvattenförsörj-
ningen ska utredas. Vid vissa tappnings- och väderförhållanden kan vatten från 
Göta älv nedströms Lärjeholm nå intaget och därmed förorena råvattnet i älven.

Läs mer 
Vattenförsörjningsplan för Göteborgs-
regionen (GR), 2014

Inriktningar
• Säkerställa och utöka skyddsområdet för råvattenintaget. 
• Utreda alternativa lösningar för dricksvattenförsörjning.
• Skydda Lärjeån som nödvattentäkt. 
• Skydda området närmast nedströms råvattenintaget. 
• Möjliggöra förstärkning av huvudvattenledningsnätet. 
• Säkerställa tillgång på mark i anslutning till Alelyckans vattenverk för 

att möjliggöra framtida ytterligare processteg och/eller kapacitets-
utbyggnad om betydligt fler människor ska försörjas med vatten. 
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Göteborgsregionens strukturbild

MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR
Göteborg fungerar som motor för hela regionen. Den största delen av regionens 
arbetsmarknad ligger här. En stark kärna är en förutsättning för att Göteborg 
och regionen ska fortsätta ha en god tillväxt. Ju starkare den regionala kärnan är, 
desto bättre blir möjligheterna för tillväxt i orterna runt omkring. 

Den ökande befolkningen innebär ökade krav på tillgänglighet inom staden 
och i regionen. 

Regionala resmönster
Idag görs cirka 1,5 miljoner resor dagligen inom Göteborg, fördelat på bilresor, 
kollektivtrafikresor, cykelresor, fotgängarresor och övriga transportslag. Göte-
borg utgör nav för person- och godstransporter i Västsverige. Dagligen pendlar 
cirka 120 000 personer in till Göteborg och 50 000 personer pendlar ut. Knappt 
hälften av alla arbetsresor i Göteborgsregionen börjar i Göteborg och sex av tio 
arbetsresor har slutmål i Göteborg. 

Antalet resor kommer att öka när Göteborgs och regionens befolkning växer. 
Trafikfrågorna behöver hanteras på en regional nivå i takt med att arbetsmark-
nadsregionen växer och att människor tar sig allt längre avstånd för studier, ar-
bete och fritidssysselsättningar. 

Det är angeläget att öka möjligheterna för hållbart resande till och från Gö-
teborg, för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen. I Göteborgs 
centrala delar behövs god tillgänglighet ur ett regionalt perspektiv samtidigt som 
de lokala/vardagsnära perspektiven behöver värnas. Kollektivtrafikens kapacitet, 
linjesträckningar och turtäthet är av mellankommunalt intresse.

Majoriteten av de som dagligen pendlar in till Göteborg från omgivande 
kommuner reser med bil. Göteborg är därför i hög grad beroende av samarbete 
med våra grannkommuner för att uppnå stadens och Göteborgsregionens mål 
om resande, transporter och stadsmiljöer. 

Infrastruktur - transporter 
De nationella väg- och järnvägsstråken knyter Norge till kontinenten via Gö-
teborg samt sammanbinder Västsverige med övriga delar av Sverige. Landvetter 
flygplats är viktig för Göteborgs och regionens utveckling och utgör liksom Gö-
teborgs hamn en viktig transportnod, såväl regionalt och nationellt som inter-
nationellt. 
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Effektiv användning av befintlig infrastruktur samt komplettering med sak-
nade länkar berör såväl Göteborg som angränsande kommuner. Efterfrågan på 
järnvägskapacitet för både gods- och persontrafik växer kraftigt i regionen. I 
järnvägsnätet är det särskilt angeläget att bygga ut Västlänken, Götalandsbanan 
via Mölndals centrum samt att förstärka Bohusbanan. Det är även angeläget att 
utreda möjligheten att bygga ut pendeltåg till Kungsbacka längs väg 158.

I vägnätet markeras flera markreservat för kommunikation vid kommun-
gränserna till angränsande kommuner; Mellbymotet, på gränsen till Partille 
kommun, kollektivtrafiklänk mellan Angered och Surte i Ale kommun och bro 
till Öckerö kommun. Kallebäcksmotet behöver avlastas. Exakt hur är i dagsläget 
oklart, men sannolikt ligger hela eller delar av lösningen i Mölndals kommun. 

Flera stora godsterminaler ligger idag centralt. Nuvarande trend är att denna 
typ av verksamheter flyttas ut och samlokaliseras med logistikverksamheter på 
Västra Hisingen eller längs E6, E20 och riksväg 40 upp till ett avstånd på cirka 
åtta mil från Göteborg.

Bangårdar, servicespår, omlastningscentraler, bussdepåer mm är strate-
giska funktioner som ibland behöver lokaliseras till angränsande kommuner. 

Handel och näringsliv
Inom de närmaste 10–15 åren förväntas arbetsmarknadsregionen växa till 1,75 
miljoner invånare. Det ger möjlighet till en mer robust ekonomi som inte står 
och faller med enskilda branscher eller arbetsgivare. Det är av regionalt intresse 
att både Göteborgs innerstad och stora arbetsplatser inom Göteborg och i andra 
delar av arbetsmarknadsregionen får möjlighet att blomstra och utvecklas.

En attraktiv stad för människor är också en attraktiv stad för näringslivet. 
Tillgång till högutbildad arbetskraft är en viktig lokaliseringsfaktor för företag 
och väsentlig för att nå en positiv ekonomisk utveckling. Vissa av funktionerna 
i en attraktiv stad kan ligga utanför kommunens gränser, exempelvis tillgång 
till natur- och kulturupplevelser eller en god kollektivtrafik för pendling inom 
regionen.  

Handelsstrukturen i Göteborgsregionen är en fråga av mellankommunalt 
intresse, eftersom kundernas val av handelsplats sker oberoende av kommun-
gränser.

Utveckling vid kommungränsen
Utveckling av bebyggelse och infrastruktur vid kommungränsen behöver sam-
ordnas mellan berörda kommuner. Exempelvis kan skyddsavstånd för störande 
verksamheter kan påverka vilken bebyggelse som är möjlig och lämplig vid kom-
mungränserna. Se under Risk och säkerhet på nästa sida. 

Natur- och friluftsområden
I Göteborg finns flera naturområden och vattendrag som går in i angränsande 
kommuner. Gröna kilar sträcker sig från ytterkanterna av Göteborgsregionen, 
över kommungränserna in till de centrala delarna av Göteborg. Särskilda om-
råden av mellankommunalt intresse är Delsjöområdet, Vättlefjäll, Härskogen, 
Sandsjöbacka, Änggårdsbergen, Göta älv, Nordre älv, Säveån, Mölndalsån och 
Stora ån. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är samordnare för det 
kommunövergripande arbetet med att utveckla och bevara de gröna kilarna. 
Tillgängligheten, skötsel och eventuella förändringar av naturområden och vat-
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tendrag är frågor som är av intresse för såväl Göteborg som angränsande kom-
muner. 

Kustzonen och skärgården är en del av såväl Göteborgs som andra kustkom-
muners identitet. Småbåtshamnar, färjeterminal för södra skärgården, badplatser, 
skydd av naturvärden samt i övrigt goda förutsättningar att besöka kust- och 
skärgård är av regionalt intresse. Havet påverkas av utströmning från Göta och 
Nordre älv. Göteborg påverkar och påverkas av den nordgående strömmen längs 
kusten.

Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, energiförsörjning, avloppsvatten och avfall är av intresse för 
såväl Göteborg som angränsande kommuner. Ryaverket av stor betydelse för fle-
ra kommuner för rening av avloppsvatten och deponin i Tagene behöver ersättas 
på sikt. 

Vattenförsörjningen från Göta älv är ett gemensamt intresse för flera kom-
muner. Öckerö kommun köper hela sitt dricksvattenbehov från Göteborg med-
an Ale, Mölndal och Partille köper en del av sitt behov från Göteborg. Rådasjön 
som används som reservvattentäkt för Göteborg ligger i Härryda och Mölndal. 
För att nå en långsiktig hållbar och säker leverans av dricksvatten behöver det re-
gionala samarbetet utökas. Det är viktigt att planering och arbete med samman-
kopplingar med grannkommuner sker parallellt med att utredning om framtida 
kompletterande råvattentäkter fortgår.

Lerums kommun utreder tillsammans med Göteborg om Mjörn kan använ-
das som gemensam vattentäkt vid ett konstgjort grundvattenverk i Gråbo, eller 
som råvattenkomplement till Göteborg. Även sjön Lygnern i Kungsbacka lyfts 
fram i Regional Vattenförsörjningsplan som viktig resurs i regionalt perspektiv.

Risk och säkerhet
Översvämningsproblematiken vid Mölndalsån och Göta älv är en mellankom-
munal fråga. Även vattennivåerna i Vänern kräver samordning mellan berörda 
kommuner. 

Skyddsavstånd för störande verksamheter kan påverka vilken bebyggelse som 
är möjlig och lämplig vid kommungränserna. 
• Verksamheten vid EKA Bohus påverkar markanvändningen i angränsande 

delar av Göteborgs kommun. 
• Bergtäkt och deponi i Lärjedalen kan komma att påverka planerade utbygg-

nadsområden i Partille kommun. 
• Sisjöns skjutfält påverkar både Göteborgs och Möndals kommuner genom 

utbredningen av buller. 
• Buller från Säve flygplats påverkar delar av Kungälvs kommun. 
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5. RIKSINTRESSEN
Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse 
och definieras enligt 3 och 4 kapitel miljöbalken. Staten, ge-
nom berörda centrala sektorsmyndigheter, lämnar uppgifter 
till länsstyrelsen om de områden de anser är av riksintresse. 
De är särskilt värdefulla och betydelsefulla för hela landet och 
ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för 
avsett ändamål. 
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RIKSINTRESSEN OCH ÖVERSIKTSPLANEN
Enligt plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) ska översiktsplanen visa hur riks-
intressen tillgodoses och kommunen ska bedöma vilken påverkan eller eventuell 
skada på riksintressena som planens förslag kan medföra. Huruvida området är 
intressant för riket, avgörs slutligt i efterföljande prövningar av ändrad markan-
vändning som kan beröra respektive riksintresseanspråk.

Länsstyrelsens uppgift är att samordna de statliga verkens riksintresseanspråk 
och ge kommunen det aktuella planeringsunderlag som behövs för bedömning-
en. Vidare ska länsstyrelsen för statens del bevaka att riksintressena tillgodoses i 
planeringen på det sätt som lagen föreskriver. Om kommunen i översiktsplanen 
ger uttryck för en annan uppfattning än länsstyrelsen om tolkning och innebörd 
av ett speciellt riksintresse, uppmärksammas detta i länsstyrelsens gransknings-
yttrande över planen, och om kommunen vidhåller sin uppfattning även vid an-
tagandet av planen, redovisas detta särskilt i planhandlingarna. 

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska företräde 
ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hus-
hållning av marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området för 
en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde (miljöbalken 
3 kap. 10 §).

Göteborgs förhållningssätt till riksintressen
I det följande kapitelet beskrivs på vilket sätt riksintressen inom Göteborgs Stad 
berörs av översiktsplanens förslag, hur de har tillgodosetts samt kommunens 
uppfattning i de fall den avviker från statens vad gäller specifika riksintressen. 
För att kommunen ska kunna bedöma hur riksintressena kan tillgodoses behö-
ver värdebeskrivningarna vara tydliga. Med otydlig beskrivning av riksintressets 
motiv blir det svårare att identifiera relevant påverkan och att utvärdera konse-
kvenser för riksintresset. Motiv till riksintresseanspråken och värdebeskrivningar 
finns tillgängliga hos resepktive ansvarig myndighet. Flertalet av de riksintres-
sen, som pekats ut av sektorsmyndigheterna, tillkom redan under 1980-talet och 
har inte varit föremål för översyn sedan dess. Vissa myndigheter har dock gjort 
en granskning, men det finns ett stort behov av en total översyn. Vad gäller riks-
intressen för kulturmiljövården har kommunen initierat ett arbete för att utveck-
la beskrivningarna för innerstadens områden. Detta redovisas i fördjupningen 
för centrala Göteborg.

Generellt är kommunens bedömning att ett riksintresse är tilldodosett om 
översiktsplanen inte redovisar några anspråk på förändring inom eller i direkt 
aanslutning till området. Skydd i form av exempelvis reservat eller detaljplan 
bedöms också vara ett sätt att ytterligare tillgodose riksintresset.

Riksintressen där kommunen har en avvikande synpunkt
I följande kapitel markeras med en stjärna de riksintresseområden där kommu-
nen och länsstyrelsen har olika uppfattning, eller där det i översiktsplanen anges 
att ett specifikt riksintresses omfattning och funktion kan ändras efter att en 
prövning skett i detaljplan eller på annat sätt. 

* Riksintresseområden där kom-
munens bedömning avviker från 
statens eller där riksintressets 

omfattning och läge kan omprövas..
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RIKSINTRESSEN 4 KAP MILJÖBALKEN
Högexploaterad kust - Göteborgs kust och skärgård
Enligt miljöbalken finns särskilda villkor för exploatering inom Göteborgs kust 
och skärgård. Fritidsbebyggelse får tillkomma endast i form av kompletteringar 
till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyg-
gelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga frilufts-
livets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. 
Anläggningar för vissa miljöstörande verksamheter får komma till stånd endast 
på platser där anläggningar av sådant slag redan finns. Bestämmelserna i kapitlet 
ska dock inte hindra utveckling av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet 
eller hindra utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.

Översiktsplanen markerar långsiktigt bevarad markanvändning för i stort sett 
alla delar av kust- och skärgårdsområdet som inte är exploaterade. Naturreservat 
och andra förordnanden finns och planeras för stora områden. Stora delar av 
Göteborgs tätort samt Torslanda ligger inom riksintresseområdet. Stadsutveck-
lingen kommer att ske inom och i direkt anslutning till dessa.

Det är inte aktuellt att tillskapa nya områden för enskild fritidsbebyggelse i 
Göteborg. Sådana områden har därför inte föreslagits i översiktsplanen.

Natura 2000
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vil-
ket innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt 
vare sig den ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir 
fallet kan åtgärden få genomföras om den är av stort allmänt intresse och kom-
pensationsåtgärder utförs. Bevarandeplaner för varje område finns upprättade av 
länsstyrelsen.

Vid utbyggnad av bostäder och anläggningar med avrinning till Natura 
2000-området kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att förhindra att dagvat-
tenutsläpp påtagligt påverkar områdets kvaliteter och status.

Göta och Nordre älvs dalgångar
Området är skyddat genom naturreservat. Vid en framtida utbyggnad i anslut-
ning till området ska eventuell påverkan på Natura 2000-området uppmärksammas. 

Vrångöskärgården
Området är skyddat genom naturreservat. Inga åtgärder som kan påverka förhål-
landena inom Natura 2000-området föreslås.

Vättlefjäll
Området är skyddat genom naturreservat. Inga åtgärder som kan påverka förhål-
landena inom Natura 2000-området föreslås.

Sandsjöbacka
Natura 2000-området är i sin helhet skyddat genom naturreservat, men enligt 
bevarandeplanen är reservatsföreskrifterna inte ändamålsenliga för att uppnå 
syftet med Natura 2000. En framtida föreslagen utbyggnad i södra Askim bör 
kunna genomföras utan påtaglig påverkan på Natura 2000-områdets värden. 

Riksintressen enligt 4 kap  Miljöbalken
I miljöbalken 4 kap. finns särskilda be-
stämmelser för geografiskt utpekade 
områden som är beslutade av riks-
dagen. Dessa är med hänsyn till sina 
natur- och kulturvärden i sin helhet 
av riksintresse. Göteborgs kust och 
skärgård omfattas av sådana särskilda 
bestämmelser. 

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s 
mest skyddsvärda naturområden med 
syfte att bidra till bevarandet av den 
biologiska mångfalden. Nätverket ska 
bestå av områden som innehåller till-
räckligt av de naturtyper och arter som 
listas i EU:s Fågeldirektiv och Art- och 
habitatdirektiv, för att deras fortsatta 
förekomst långsiktigt ska vara säkrad. 
I Sverige har dessa områden skydd en-
ligt miljöbalkens 7 kap. 27-28 §§. Reg-
lerna motsvarar delar i EU:s fågeldirek-
tiv och art- och habitatdirektiv. 



Geografiska riktlinjer: Kusten och skärgården

Natura 2000, EU:s habitatdirektiv

Natura 2000, EU:s Fågeldirektiv

Miljöbalkens kapitel 4

Natura 2000, EU:s habitatdirektiv

Geografiska riktlinjer: Kusten och skärgården

Natura 2000, EU:s fågeldirektiv

Miljöbalken kapitel 4
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Sillvik-Tumlehed
Området är skyddat genom naturreservat. Inga åtgärder som kan påverka förhål-
landena inom Natura 2000-området föreslås.

Öxnäs
Områdesbestämmelser för bebyggelsemiljön finns upprättade. Arbete pågår 
med att bilda naturreservat. Inga åtgärder som kan påverka förhållandena inom 
Natura 2000-området föreslås.

Torsviken
Inom området finns konkurrerande intressen om mark- och vattenanvändningen 
mellan hamnens utbyggnad och naturvården. Trafikverket har föreslagit området 
som riksintresse för sjöfart - Göteborgs hamn. Tillgången till föda är avgörande 
för områdets värde som fågellokal, och alla åtgärder som försämrar födotillgång-
en hotar möjligheten att upprätthålla god bevarandestatus. Sådana åtgärder kan 
vara ytterligare utfyllnad och anläggningsarbeten, försämrad vattenomsättning, 
förorenande dagvattenutsläpp, igenväxning av stränderna och eventuella olyckor. 
I översiktsplanen har ställning tagits till att området fortsättningsvis ska utgöra 
naturområde, men att hamnens behov av tillfart till Risholmen också ska till-
godoses. Hur god bevarandestatus ska uppnås och hur hamnens behov tryggas 
utan skada på Natura 2000-områdets värden utreds vidare i en fördjupning av 
översiktsplanen.

Lärjeåns dalgång 
Arbete med att skapa kommunalt naturreservat pågår. Enligt bevarandeplanen 
är Lärjeån känslig för omgrävning, dränering, utfyllnader, utsläpp och andra åt-
gärder i vattnet.

Säveån
Ån rinner genom blandad stadsbebyggelse och områden med förändrad mark- 
användning föreslås i anslutning till ån. Tillstånd för verksamheter (industri och 
kombiterminal) kan komma att erfordras. Värdena kan enligt bevarandeplanen 
påverkas av schaktning och trädfällning i strandbrinkar, flödesförändringar, ero-
sionsskydd, utsläpp, avverkning samt tippning och fyllning. Det är enligt beva-
randeplanen tveksamt om åns nedre delar idag kan anses ha god bevarandestatus.

Höga flöden och dåliga geotekniska förhållanden medför risk för ras i strand-
brinken. Detta innebär att stabilitetsförbättrande åtgärder kan komma att er-
fordras oavsett om närområdet bebyggs eller ej. Erosionsskydd, omgrävningar 
och andra stabilitetsförbättrande åtgärder riskerar att medföra att förhållandena 
för kungsfiskarens möjlighet till framtida häckning påverkas.

Fåglevik
Inga åtgärder som kan påverka förhållandena inom Natura 2000-området fö-
reslås.
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RIKSINTRESSEN 3 KAP MILJÖBALKEN
Naturvård 
Änggårdsbergen
Området är skyddat genom naturreservat.

Galterö inklusive Känsö
Ingen förändrad markanvändning föreslås i planen. Känsö har ett slags skydd 
som liknar naturreservat. Nybildning av naturreservat på båda öarna kan aktua-
liseras efter att militären lämnat området. 

Nordre älvs estuarium
Området är skyddat genom naturreservat. Eventuell skada på riksintressets vär-
den vid en framtida utbyggnad av bostäder och anläggningar i anslutande områ-
den kommer att belysas i samband med fortsatt planering av dessa områden. Se 
vidare under Natura 2000.

Öxnäs
Ett förslag för naturreservat har arbetats fram. Förslaget är för närvarande över-
klagat. Områdesbestämmelser finns upprättade för den kulturhistoriskt värde-
fulla bebyggelsen.

Göta och Nordre älvs dalgångar
Den norra delen är skyddad genom naturreservat. För den södra delen gäller hu-
vudsakligen oförändrad markanvändning, jordbruk. I översiktsplanen föreslås att 
ett område omedelbart väster om väg E6 kan prövas för verksamheter. Eventu-
ell skada på riksintresset kan uppkomma genom att naturområdet blir påverkat 
av utsläpp och föroreningar från verksamheterna. Risken för påtaglig skada på 
naturvärdena ska behandlas i kommande planering. Ett område som planerings-
reserv för framtida stadsutveckling finns markerad i Säve. Omfattning, innehåll 
och eventuell påverkan kommer att utredas i fortsatt planering om det skulle bli 
aktuellt.

Konflikt kan uppstå mellan riksintressena järnväg och naturvård om utred-
ningsområde för ny sträckning av Bohusbanan realiseras. Detta ska uppmärk-
sammas i samband med kommande järnvägsutredning.

Orremossen
Området ingår i Vättlefjälls naturreservat. Inga förändringar som kan påverka 
riksintresset föreslås.

Lärjeåns dalgång
Arbete med naturreservat pågår.

Säveån
Ett nytt verksamhetsområde föreslås vid Fjällbo i anslutning till befintligt. Vida-
re föreslås en kombiterminal vid Sävenäs. Risk för att påtaglig skada på riksin-
tresset uppkommer föreligger i båda fallen. Hur eventuella skador på naturmil-
jön ska undvikas eller minimeras ska utredas och prövas i fortsatt detaljplanering 
och i miljökonsekvensbeskrivningar för projekt och för detaljplan. Se vidare text 
under avsnittet Natura 2000.
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Friluftsliv
Göta och Nordre älvs dalgångar
Den norra delen är skyddad genom naturreservat. För den södra delen gäller 
huvudsakligen oförändrad markanvändning, jordbruk. 

Änggårdsbergen, Slottsskogen
Änggårdsbergen är betydelsefullt som närrekreationsområde och skyddat av na-
turreservat. Slottskogen är i översiktsplanen markerat som park med oförandrad 
användning. Riksintresseområdets avgränsning kring Slottskogen behöver stu-
deras i samband med utveckling av närliggande områden.

Delsjöområdet
Området är betydelsefullt som närrekreationsområde och delvis skyddat av na-
turreservat. Diskussion kring utökning av naturreservatet pågår. Riksintresse-
områdets avgränsning behöver diskuteras i samband med detta.

Vättlefjäll
Området är betydelsefullt som närrekreationsområde och skyddat av naturreser-
vat. Delar är av riksintresse för naturvården.

Sandsjöbacka
Området är betydelsefullt som närrekreationsområde och skyddat av naturre-
servat. Det är också Natura 2000-område. Konflikt kan uppkomma mellan rik-
sintresset för friluftsliv och militära intressen, genom att delar av området är 
bullerstört av verksamheten inom skjutfältet.

Styrsö skärgård
Området är delvis skyddat av naturreservat. Strandskydd gäller på de obebyggda 
delarna av öarnas strandområden. Konflikt kan uppkomma mellan riksintresset 
för friluftsliv och militära intressen, genom att stora delar av området kan bli 
bullerstörda av försvarets skjutverksamhet.

Lärjeåns dalgång
Arbete med naturreservat pågår.

Kulturmiljövård
Riksintressen inom stadens bebyggda delar
• 1600-talsstaden, Haga, Stenstaden samt Övre Johanneberg. 
• Gårda
• Landala Egnahem
• Norra Guldheden
• Majorna, Kungsladugård, Sandarna, Klippan, Gamla Älvsborg
• Lindholmen
• Bagaregården
• Västra Torpa

Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens be-
byggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård 
kommer att påverkas när ny bebyggelse infogas inom eller i anslutning till om-

* Kommunen anser att avgräns-
ningen av riksintressena Slott-
skogen samt Delsjöområdet 

behöver utredas vidare.
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råden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter dock 
inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det finns 
för skador på riksintresset. Det är kommunens målsättning att ingen påtaglig 
skada ska uppkomma. I samband med planering och byggande i kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat kulturhistoriskt underlag be-
höver tas fram och att en miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras 
för att klarlägga påverkan på riksintresset.  

Göteborgs Stad arbetar tillsammans med Länsstyrelsen för bättre beskriv-
ningar av innerstadens riksintresseområden för kulturmiljö (1600-talsstaden, 
Haga, Stenstaden samt Övre Johanneberg). Syftet är att beskrivningarna ska 
kunna utgöra ett bättre stöd i kommande planering.

Änggården, Botaniska trädgården, Slottsskogen
Detaljplan gäller för Änggården och för del av Botaniska trädgården. Natur-
reservat gäller för övriga delar av Botaniska. Diskussion pågår kring skydd av 
Slottskogen genom exempelvis kulturreservat.

Delsjön
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kukturmiljö där 
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. För delar av området gäller na-
turreservat. 

Nya Varvet
Flera byggnader inom området är byggnadsminnen.

Nya Älvsborg
Utbyggnad av Göteborgs hamn (riksintresse för sjöfart) med föreslagen explo-
atering av Lilla Aspholmen kommer i konflikt med riksintresset för kultur-
minnesvård. Länsstyrelsen har i samband med den tidigare utförda översiktliga 
planeringen för ytterhamnsområdet accepterat att delar av riksintresseområdet 
för kulturmiljövården får tas i anspråk för hamnverksamhet. I fördjupningen av 
översiktsplanen för ytterhamnsområdet anges att ”Ur ett långsiktigt hållbarhets-
perspektiv bedöms att nackdelarna för riksintresset Älvsborgs fästning, med att 
del av den historiska försvarslinjen samt att Lilla Aspholmen och angränsan-
de vattenområden från biotop- och rekreationssynpunkt kommer att övertäck-
as respektive förloras, övervägs av fördelarna för riksintresset Göteborgs hamn 
och den samhällsekonomiska nytta som en utbyggnad i detta läge medför”. De-
taljplanen för området vid Lilla Aspholmen är klar och utbyggnad av den nya 
hamnanläggningen pågår. 

Styrsö skärgård
Delar av området är naturreservat. På Vinga och Känsö finns statliga byggnads-
minnen. För bebyggelsemiljöerna finns detaljplaner. Behov av en översyn av de-
taljplanerna finns för att säkra de kulturhistoriska värdena.

Tumlehed 
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där 
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Skydd enligt kulturminneslagen 
gäller för fornlämningsmiljöerna.
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Djupedals fornborgar
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där 
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Skydd enligt kulturminneslagen. 

Bronsålderssundet
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där 
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Områdets västra delar ingår i 
område för Natura 2000 och naturreservat. För övriga delar kan ytterligare skydd 
behövas.

Vättlefjäll-Björsjöås
Del av området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, 
där stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Naturreservat är upprättat.

Öxnäs-Ragnhildsholmen
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där 
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Områdesbestämmelser har upp-
rättats för bebyggelsen. Naturreservat föreslås.

Kommunikationer
Vägar
Befintliga och planerade vägar av riksintresse inom Göteborg:
• E20 (Alingsåsleden) 
• E6 (Kungälvs- och Kungsbackalederna)
• E6.20 (Söder-, Väster-, Hisings- och Norrlederna)
• E6.21 (Lundbyleden)
• E45 (Trollhätteleden samt Göta- och Oscarslederna))
• Rv 40 (Boråsleden)
• Väg 155 (Torslandavägen)
• Väg 158 (Säröleden)
• Tillfarter till Göteborgs hamn (Tankgatan/Ytterhamnsvägen, Oljevägen och 

Emigrantvägen)
• Stadstjänaregatan, Kruthusgatan (upphör när kombiterminalen flyttar)

Översiktsplanen har tagit hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för 
vägar genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markerats på 
kartan och att kommunikationsstrukturen beskrivits. 

Barriäröverbryggande åtgärder diskuteras vid riksintressena E6, Lundbyleden 
och Västerleden (se vidare fördjupning av översiktsplanen för Centrala staden 
respektive Frölunda Högsbo).

Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte an-
dra åtgärder vidtas som ökar resorna med kollektivtrafik, cykel och till fots. Ökad 
trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och till sist 
bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Staden har i översiktspla-
nen tydligt redovisat mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland 
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle 
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med kollek-
tivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för överflyttning 
av passagerare och gods från väg till järnväg. Översiktsplanen har tagit hänsyn 
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till befintliga och planerade sträckningar för vägar genom att redovisa reser-
vat på kartan och genom att beskriva kommunikationsstrukturen. Med detta 
som utgångspunkt bedömer kommunen att översiktsplanen på en övergripande 
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av riksintressanta 
kommunikationsanläggningar.

Kommunikationsintressen påverkas på många sätt vid utveckling av samhäl-
let och när en stad växer. Men det är bara frågan om konkurrens om viss plats 
som hanteras utifrån regler om riksintressen. Om det råder kapacitetsbrist i tra-
fiksystemet kan inte ett riksintresse riskera att skadas eftersom det inte är det-
samma som konkurrens om visst område. Stadens bedömning är att det saknas 
skäl att beakta frågor om kapacitet utifrån miljöbalkens lagregler om riksintres-
se för kommunikationer, dess förarbeten och rättspraxis. Kapacitetsfrågorna i 
transportsystemet måste naturligtvis beaktas i översiktsplanen, men då utanför 
riksintressesystemet och länsstyrelsens ingripandegrunder.

Sommaren 2018 slöt staden och Trafikverket en överenskommelse som syf-
tar till att förbättra vår gemensamma planering. Denna överenskommelse berör 
samverkan samt förhållnings- och arbetssätt avseende stadsutveckling, mobili-
tet och kommunal och statlig infrastruktur. Enligt denna överenskommelse bör 
översiktsplanen och nationella samt regionala planer samverka. Ett antal åtgär-
der beskrivs för att stärka dessa samband. Trafikverket och Göteborgs stad ska 
gemensamt identifiera och planera för åtgärder som stärker kollektivtrafik samt 
möjliggör överflyttning från bil till gång och cykel på statligt, regionalt och lo-
kalt vägnät. Utifrån denna process och dessa åtgärder bedömer Göteborgs stad 
att det finns goda möjligheter att tillsammans med Trafikverket arbeta för en 
fungerande trafiksituation och struktur i Göteborg.

Järnvägar
Befintliga och planerade järnvägar av riksintresse i Göteborg:
• Västlänken, ny planerad sträckning
• Hamnbanan i Göteborg, befintlig bana och utökad korridor
• Kust till kustbanan, Göteborg - Borås, befintlig bana och utökad korridor
• Norge /Vänerbanan med Nordlänken, befintlig bana
• Västra stambanan, befintlig sträckning
• Västkustbanan, befintlig sträckning
• Bohusbanan
• Göteborgs centralstation
• Kombiterminalen i Gullbergsvass (upphör när terminalen flyttar)
• Kville bangård
• Spåranslutningar och kombiterminal i Göteborgs hamn.
• Göteborgs ställverksområde
• Göteborgs verkstad och depå (Olskroken, Fjällbo och Sävenäs)

Översiktsplanen har tagit hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för 
järnvägar, genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna marke-
rats på kartan och att kommunikationsstrukturen beskrivits.

Hamnbanan i Göteborg, befintlig bana och utökad korridor berörs genom att 
diskussion förs om möjligheten att bygga bort barriären (se vidare fördjupning 
för Centrala staden). Genom att lägga in ett utredningsområde kommunikation, 
öppnar översiktsplanen upp för möjligheten att flytta hamnbanans funktion och 
den utökade korridoren till annat läge.

Riksintresse kommunikation

Miljööverdomstolen har genom pröv-
ning av GC-väg Göta älv (MÖD2016-
05-04 i M8396-14) klarlagt att försvå-
rande av riksintresse inte handlar om 
ökad väntetid för transporter, det vill 
säga arealhushållningen omfattar inte 
effektivitet i verksamheten. Däremot 
kan kapacitet ingå i riksintresse hos 
transportanläggningar. Rimligen finns 
det en gräns när väntetid övergår från 
att vara verksamhetens problem med 
effektivitet till att bli kapacitetsbrist 
i riksintressanta systemet. Skillnader 
mellan effektivitet och kapacitet är vik-
tig att förklara för olika anspråk, dels 
för förutsebarhet och rättssäkerhet i 
tillämpningen men också för korrekt 
skydd av riksintressena.

Utdrag ur: Promemoria Riksintresse 
kommunikationer (2016) Peggy Ler-
man, Lagtolken
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Luftfart
Riksintresset för Säve flygplats har utgått. Säve flygfält bibehålls ändå för sam-
hällsnyttig trafik. 

Förbindelserna till Landvetter flygplats förbättras när Götalandsbanan byggs 
ut med station vid flygplatsen. Särskilt stor samhällsnytta uppstår om Göta-
landsbanan dras via Mölndals centrum. 

Göteborgs hamn, ytterhamnen
Riksintresset Göteborgs hamn väster om Älvsborgsbron är betydelsefullt att 
upprätthålla. I översiktsplanen är detta område markerat som industriområde 
(hamn). För området i anslutning till Torsviken pågår fördjupning av översikts-
planen. 

Länsstyrelsen hävdar att Torsviken ingår i riksintresseområdet för sjöfart. 
Torsviken är Natura 2000-område och förberedelser för att inrätta naturreservat 
pågår. Området behövs som en buffert mellan utbyggda områden i Torslanda 
och de industriella verksamheterna i hamnområdet. Det är således inte aktu-
ellt med någon förändrad markanvändning inom överskådlig tid. Det är därför 
kommunens uppfattning att området inte bör utgöra riksintresse för sjöfart. 

Göteborgs hamn, innerhamnen
I översiktsplanen redovisas kajområdena Stigbergskajen, Masthuggskajen och 
Majnabbekajen som framtida utvecklingsområden för staden. Kommunen ifrå-
gasätter därigenom områdenas status att i framtiden utgöra riksintresse för sjö-
farten. Det är av stort regionalt intresse att färjetrafiken kan fortsätta. Problem 
finns dock med luftkvalitet och buller samt hantering av farligt gods. En annan 
lösning för färjeterminalerna bör sökas utan att den grundläggande funktionen 
förändras. 

Göta älvtrafiken
Översiktsplanens strategi om utveckling på ömse sidor om älven för blandad 
stadsbebyggelse innebär att förbättrade förbindelser mellan älvstränderna för 
biltrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik är nödvändiga. Göteborg be-
höver fler älvförbindelser där man kan passera älven på broar med lägre brohöj-
der. Sjöfarten på Göta älv kan komma att påverkas med fler kopplingar i form 
av broar eller färjor över älven. Broar behöver kopplas ihop med Hisingsbrons 
tekniska system så att de inte påverkar älvtrafiken mer än idag. Det innebär att 
broar inte är öppningsbara under vissa tider.

Djupa och skyddade lägen
Ett område för djupt och skyddat läge för sjöfarten har markerats som riksin-
tresse av Sjöfartsverket. Översiktsplanen föreslår ingen förändrad användning 
här. 

Yrkesfiske
Göteborg, Fiskebäck och Donsö hamnar
Fisket som näring är i stark förändring och den mesta fisken landas på annan 
ort och fraktas med bil till Göteborg. Kommunen anser därför att landnings-
hamnarna Göteborg och Fiskebäck har mist sin betydelse som riksintresse för 
yrkesfiske. I översiktsplanen har kommunen redovisat framtida förändrad mar-

* Kommunen anser att Torsvike-
nområdet inte bör ingå i riksin-
tresseområde för sjöfart. Kom-

munen ifrågasätter även att Göteborgs 
hamn, innerhamnen, utgör riksintresse 
för sjöfart.

* Kommunen anser att hamnarna 
Fiskebäck och Göteborg har mist 
sin betydelse som riksintresse för 

yrkesfiske.
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kanvändning i form av utredningsområde för stadsbebyggelse inom Göteborgs 
hamn och ett utbyggnadsområde för blandad stadsbebyggelse i anslutning till 
Fiskebäcks landningshamn. Kommunen anser att fiskehamnarna är regionala 
intressen och att möjligheten till funktionen landningshamn kan bestå. I dag är 
hamnfunktionen i alla tre hamnarna säkrad i detaljplan. 

Havsområden
Områdena nordväst och sydväst om Vinga utgör delar av större värdefulla 
fångstområden av riksintresse. Översiktsplanen redovisar långsiktigt bevarad 
användning för de havsområden som är riksintresse.

Industriell produktion
Området vid Göteborgs hamn vid utloppet av Göta älv är av riksintresse för 
industriell produktion. Det är ytor för oljeindustri, energihantering, logistik och 
bilindustri, dvs. sådana verksamheter som har behov av närhet till goda hamn-
lägen. Den redovisning av riksintresset för industriell produktion som redovisa-
des i samband med utredningen Riksintresset Göteborgs hamn (Länsstyrelsen 
2009:67)är i dagsläget ofullständig och alltför schematisk för att kunna utgöra 
planeringsunderlag. 

Det är kommunens uppfattning att det främst är områden i anslutning till 
hamnen som bör vara av riksintresse för industriell produktion och att hushåll-
ning sker med områdena så att de långsiktigt bevaras för i första hand verksam-
heter som har behov av hamnkontakt. 

Dricksvattenförsörjning
Havs- och vattenmyndigheten har pekat ut områden och anläggningar av rik-
sintresse för vattenförsörjning utifrån kriterierna; nyttjas av många människor, 
stor kapacitet och god kvalitet, liten risk att påverkas av klimatförändringar samt 
behövs som reserv eller för framtida användning. Havs- och vattenmyndigheten 
bedömer att följande anläggningar i Göteborg bör vara av riksintresse för vat-
tenförsörjning:
• Alelyckan och Lackarebäcks vattenverk med tillhörande anläggningar
• Råvattenintaget Lärjeholm med tillhörande anläggningar
• Överföringstunnel och ledningar
• Delsjöarna med tillhörande anläggningar

Vattentäkterna skyddas genom vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.  
Vid åtgärder i anslutning till överföringstunnel och ledningar ska hänsyn tas till 
dess funktion. 

Totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvarets militära del 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 spanings-, kommu-
nikations- och underrättelsesystem. 

I Göteborg finns riksintressena Göteborgs skärgårdsskjutfält, Käringsbergets 
hamn och skjutbana, Sisjöns skjutfält och Säve skjutbana. Riksintressena har en 
omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i form av hinderfrihet. Redovis-

* Kommunen anser att riksintres-
set för industriell produktion bör 
avgänsas och förtydligas.



ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING |  5. RIKSINTRESSEN144

ningen av riksintressena omfattar influensområden. Ett influensområde är ett 
område där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av 
verksamheten inom riksintresseområdet. Inom influensområdena ska alla plan- 
och lovärenden remitteras till Försvarsmakten. De utpekade bullerkurvornas ut-
bredning saknar i vissa fall aktuellt underlag och kan komma att förändras i 
framtida koncession. Prövning av verksamheten pågår.

I Göteborgs stad finns också ett övrigt influensområde i den västra delen av 
kommunen. Övriga riksintresseområden för totalförsvarets militära del omfattas 
av sekretess. Inom dessa områden ska alla plan-och lovärenden remitteras till 
Försvarsmakten.

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av 
sekretess och inte kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområ-
de för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. Det 
innebär att alla ärenden avseende höga objekt ska skickas på remiss till Försvars-
makten.

Förslag till nytt riksintresse - yttre skyddsportar
Göteborgs stad anser att yttre stormbarriärer utgör riksintresse för totalförsvaret, 
den civila delen. Anledningen är att dessa skyddsåtgärder utgår från samhällets 
krisberedskap. 

Tre lägen för skyddsportar har pekats ut i översiktsplanen. Skyddsportar i 
samtliga dessa lägen skyddar statlig infrastruktur, såväl järnväg som väg. Dess-
utom skyddar de andra riksintressen som exempelvis riksintresse kulturhistoria 
och riksintresse yrkesfisket, fiskhamnen. Barriärerna, som skydd mot framtida 
översvämningar, värnar således civilbefolkningen, säkerställer viktiga samhälls-
funktioner samt bidrar till Försvarsmaktens förmåga vid händelse av krig. 

Yttre portar är enligt Göteborgs stads mening av stor nationell vikt, eftersom 
de skyddar fysiska strukturer av mycket stor vikt för nationen som statliga vägar 
och järnvägar. Dessutom skyddar de befolkningen i såväl Göteborg, Kungälv, 
Ale och Lilla Edet från översvämningar.

* Kommunen anser att yttre 
skyddsportat utgör riksintresse 
för totalförvarsvaret.



Riksintressen övrigt

Yttre skyddsportar

Riksintresse för yrkesfiske

Riksintresse totalförsvaret

Riksintressen

Sjöövningsområden

Influensområden för buller eller annan risk

Influensområde övrigt

Riksintresse totalförsvaret

Riksintresse yrkesfisket

Sjöövningsområde

Riksintresse totalförsvaret

Riksintresse totalförsvaret

Miljöbalken kapitel 3 - övrigt

Förslag riksintresse yttre skyddsportar



HÅLLBARHETS-
BEDÖMNING
Översiktsplanen ska ge en inriktning för hur staden kan ut-
vecklas på ett hållbart sätt. Detta kapitel utgör en samlad håll-
barhetsbedömning och beskriver i vilken utsträckning över-
siktsplanen förväntas medverka till eller motverka en hållbar 
utveckling ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 
Bedömningen utgår från översiktsplanens tidshorisont 2035 
med undantag för de fall där effekter och konsekvenser även 
kan uppkomma i längre tidsperspektiv. 

Enligt 6 kap. 3§ miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning 
genomföras för planer som kan antas medföra betydande mil-
jöpåverkan. Översiktsplanen omfattas av det kravet. Gällande 
översiktsplan representerar nollalternativet i hållbarhetsbe-
dömningen. 
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INLEDNING
Enligt 6 kap. 3§ miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning genomföras för 
planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ekonomiska och so-
ciala konsekvenser ska också beskrivas enligt PBL. Översiktsplanen för staden 
omfattas av det kravet. Göteborgs stad har valt att göra miljöbedömningen till 
en hållbarhetsbedömning. Gällande översiktsplan representerar nollalternativet 
i hållbarhetsbedömningen. 

Metod
Tidigt samråd har hållits med länsstyrelsen om vad som är viktigt för en beskriv-
ning på denna nivå, samt hur denna plans konsekvensbeskrivning förhåller sig 
till pågående fördjupningars konsekvensbeskrivningar, för att undvika dubbel-
skrivningar. Bedömningen är på övergripande nivå.

Ett seminarium vardera för de 3 hållbarhetdimensionerna har hållits. Vid 
dessa tillfällen var såväl akademi, representanter från andra kommuner, fören-
ingar, näringsliv och stadens egna förvaltningar representerade. Syftet var att 
bredda bedömningen och skapa underlag för en kontinuerlig konsekvensbe-
dömning av översiktsplanen under hela processen. För den sociala delen har en 
arbetsgrupp med representanter från stadens förvaltningar arbetat fram under-
laget till seminariet. Ett antal frågeställningar har kristalliserats ut som kommer 
att utgöra underlag för en kontinuerlig konsekvensbedömning under processen.

Konsekvensbeskrivningen är framtagen inom en arbetsgrupp bestående av 
representanter från stadens olika förvaltningar, samt utifrån workshops med 
forskare och andra externa experter inom hållbarhet och tar sin utgångspunkt 
utifrån detta.

Göteborgs stad har låtit barn och unga ge synpunkter på förslaget till över-
siktsplan. Resultatet kommer att kunna studeras under samrådet.

Sammanfattning planförslag
Målbilden för översiktsplanen är hållbar stad – öppen för världen. Planen 
innehåller tre prioriterade strategier: Planera för en nära, sammanhållen och ro-
bust stad.

Översiktsplanen syftar till att skapa en innerstad med hög befolkningstäthet 
och blandat innehåll, att förtäta mellanstaden med nya bostäder, service och ar-
betsplatser särskilt i s.k. tyngdpunkter, samt att skapa en god lokal och regional 
tillgänglighet genom nya och förstärkta transportsamband med fokus på kollek-
tivtrafik. Däremot föreslås en mer restriktiv hållning till ny bebyggelse i yttersta-
den och i kustområden. Utveckling ska ske genom att bygga vidare på befintliga 
strukturer och i huvudsak förtäta i kollektivtrafiknära lägen för att minska den 
negativa klimatpåverkan samt hushålla med naturresurser. Översiktsplanen både 
förutsätter och ger utrymme för en kraftig befolkningsökning (prognos 150 000 
fler invånare 2035 och ytterligare 100 000 invånare till 2050) samt ett stort antal 
arbetstillfällen. Denna utveckling ska ske parallellt som staden måste hantera 
de utmaningar som översvämningsrisker, fortsatt god vattenkvalitet och dagvat-
tenhantering som den kraftiga befolkningsökningen innebär. Andra utmaningar 
som staden står inför är fortsatt ökad segregation och fortsatta ojämlika livsvill-
kor för medborgarna.
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Alternativ
Översiktsplaneförslagets miljökonsekvenser jämförs med gällande översiktsplan 
som utgör nollalternativ och ett jämförelsealternativ - perifer - där fler ytterom-
råden tas i anspråk för exploatering. Nollalternativet innebär också byggnation i 
den befintliga staden, men trycket är något lägre. 

Översiktsplaneförslaget förutsätter kraftig satsning på kollektivtrafik. Väsent-
ligt att denna byggs ut och ges plats i den omfattning som krävs så att inte biltra-
fiken trots beräknad befolkningsökning ökar drastiskt. Även om fossila bränslen 
kommer att fasas ut så att luften blir bättre kommer fortsatt partiklar samt den 
plats som bilen tar i stadsrummet att vara en konsekvens av planen.

Översiktsplaneförslagets skillnader mot gällande översiktsplan är i urval:
• Alternativ till hamnbanan i ett nordligt läge, så att barriären för gällande 

hamnbana förändras. Ny järnvägsförbindelse Borås via Mölndal, dubbelspår 
Bohusbanan i anslutning till det befintliga samt förslag till ny spårbunden 
trafik i sydväst. Nya tyngdpunkter exempelvis i Torslanda – Amhult samt 
Hovås, vilket medför en tydligare flerkärnighet

• Förändringen av flygplatsen vid Säve, med mer verksamhetsytor och mindre 
flygverksamhet

• Förändrade reservat för infrastruktur bland annat utgår ny bro över Lärjeån.
• Behov av nytt avloppsreningsverk i närheten av RYA – verket
• Tydligare inlagt fysiska åtgärder för att möta framtida översvämningar
• Ökad differentiering vad gäller utbyggnadsområden och infrastruktur
• Stadsmässiga stråk
• Linbana
• Fler utpekade parkområden
• Strategier för handel

Även om gällande översiktsplan följs är trenden att förtätningen i den byggda 
staden ökar mer än det var planerat för då gällande översiktsplanen gjordes med 
tillhörande konsekvenser.

Värdering av alternativ
Översiktsplans förslag gentemot alternativa utbyggnader av staden

Förslag till översiktsplan 
Styrka/möjlighet
• Möjlighet till integration genom komplettering med underrepresenterade 

bostäder i centrala staden och mellanstaden.
• Möjlighet till omflyttning i centrala och halvcentrala lägen
• Täthet gynnar gång-, cykel-, och kollektivtrafik
• Begränsad påverkan på natur- och kulturlandskapet
• Möjlighet till expansion i de två nya tyngdpunkterna Hovås – Torslanda/

Amhult
• Stora omställningsområden centralt med goda möjligheter att ”göra rätt från 

början”
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Svaghet/risk
• Dryga kostnader för att bygga tätare i det redan byggda
• Stora trafikinvesteringar till nya tyngdpunkter och i centrala Göteborg 
• Risk för att kollektivtrafikutbyggnad inte hinner möta de nya tyngdpunkter-

nas expansion i Hovås, Amhult/Torslanda
• Möjlighet att bygga friliggande småhus är begränsad
• Saknas möjlighet till komplettering och integration i områden som inte nås 

av god kollektivtrafik
• Annan trafiklösning med silning ger negativa folkhälsoeffekter

Nollalternativ
Styrka/möjlighet
• Bygger i det redan byggda vilket gör att natur-kulturlandskapet inte explo-

ateras

Svaghet/risk
• För liten yta för att möta prognosticerad befolkningsökning leder till än högre 

täthet i den redan byggda staden, eller att översiktsplanen inte respekteras
• Här flyttas inte hamnbanan och stadens tyngdpunkter utvecklas inte på sam-

ma sätt annars bedöms nollalternativet likvärdigt med ny Översiktsplan.
• Här byggs inte knutpunkterna ut på samma sätt som i ny översiktsplan, detta 

riskerar att antalet nya bostäder och verksamheter inte blir lika stort vilket i 
sin tur kan ha negativ effekt på investeringsviljan i Göteborg jämfört med ny 
översiktsplan. Skillnaden bedöms dock marginell.

Jämförelsealternativ Perifer
Styrka/möjlighet
• Stor variation av attraktiva bostadslägen vilket tillfredsställer marknaden
• Större möjlighet att bygga många småhus
• Möjlighet till lokal omflyttning även i ytterområden
• Låg exponering för buller och luftföroreningar i den nya bebyggelsen

Svaghet/risk
• Dålig samordning mellan bebyggelse och trafik
• Stora trafikinvesteringar i alla delar av staden
• Spridd bebyggelse ger mer trafik och ökat bilberoende med dess konsekvenser
• Svårt och dyrt att genomföra god kollektivtrafik
• Stor påverkan på natur- och kulturområden
• Risk för förstärkt ensidighet i bostadsbeståndet
• Dålig hushållning med mark genom att alternativet innebär risk för gles 

struktur
• Försämrad situation i centrala delarna avseende buller och luftföroreningar 

som följd av ökad trafik
• Stor klimatpåverkan via ökade transporter

 



ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING |  HÅLLBARHETSBEDÖMNING150

SAMMANFATTNING
Hållbarhetsbedömning
Ur regional hållbarhetssynpunkt är Göteborg navet i Västsveriges utveckling. 
Här finns goda kollektivtrafikmöjligheter, täthet och effektiva försörjningssys-
tem. En bedömning ur ett regionalt tillväxtperspektiv är därför att Göteborgs ef-
tersträvade tillväxt är hållbar. Hållbarhetsbedömningens analyser visar är att den 
framtida markanvändningen ger relativt goda förutsättningar för att merparten 
av de som lever och verkar i Göteborg generellt ska kunna leva hälsosamt och 
hållbart. Att bygga vidare på befintliga strukturer och i huvudsak bygga i kollek-
tivtrafiknära lägen är fördelaktigt, bland annat med avseende på minskad negativ 
klimatpåverkan samt hushållningen med naturresurser. Det finns även en risk att 
trycka verksamheter med lägre betalningsförmåga längre ut i staden. Även avgif-
ter i form av bostadshyror kan påverkas, varför en blandning av ny och befintlig 
bebyggelse är värdefullt för att få en blandning av olika befolkningsgrupper.

Översiktsplanen bedöms främja bostadsmarknaden och skapa förutsättning-
ar för lättillgängliga och attraktiva bostäder i funktionsblandade täta områden i 
inner- och mellanstaden med närhet till goda kollektivtrafikförbindelser och ett 
rikt utbud av kultur och mötesplatser. I Göteborg finns begränsade möjligheter 
att bygga småhus i dessa täta områden och ny bebyggelse bör därför planeras i 
första hand som flerfamiljshus. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv skulle 
olika bostadsformer och upplåtelseformer vara positivt för att motverka segre-
gationen. Mer jämlika livsvillkor för göteborgarna är eftersträvansvärt och mer 
hållbart. 

Genom sina strategier och riktlinjer skapar översiktsplanen goda förutsätt-
ningar för företag att etablera sig och utvecklas. Stora och täta befolknings- och 
arbetsplatskoncentrationer ger generellt bra förutsättningar för tillväxt. Planen 
värnar befintlig storindustri, logistik och hamnverksamhet. Nya ytkrävande om-
råden för verksamheter är det begränsat utrymme för. Planen beskriver strategi 
för fortsatt hög attraktivitet för de växande kontorsnäringarna.

Enligt översiktsplanen ska staden växa genom att bygga i det redan bebyggda. 
Det bidrar till en starkare regionkärna vilket är positivt för näringslivets tillväxt. 
Genom detta skapas nya värden för näringslivet vilket innebär att fler platser i 
Göteborg kommer leva upp till näringslivets krav på sammanhang och närmiljö. 
Det ökar i sin tur investeringsviljan. 

Bostadsbebyggelse och viss verksamhetsutveckling kan konkurrera med olika 
näringars behov i den fysiska miljön. För fortsatt god tillväxt inom en bredd av 
branscher och effektiv markhushållning är det viktigt att översiktsplanens in-
riktning följs och att verksamheter lokaliseras efter principen ”rätt verksamhet 
på rätt plats”.

Intressen som samverkar eller inte
Intentionerna i översiktsplanen bedöms sammantaget påverka folkhälsan i posi-
tiv riktning. Det går att utläsa både positiva hälsoeffekter av att bo i en tät stad, 
där invånarna förflyttar sig till fots eller med cykel. Det finns också risker med en 
alltför tät stadsstruktur gällande miljöförhållanden med sämre solvärden, buller-
störningar, försämrad luftkvalitet och ökat slitage på parker och natur. Det är av 
stor vikt att minimera dessa risker för att kunna garantera att invånarna ges häl-
sosamma boendemiljöer. I den fortsatta planeringen bör strategiskt bra belägna 
urbana parker och områden för närrekreation, lek och spontanidrott säkerställas. 
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Plats för förskole- och skolgårdar bör finnas även i den täta staden. Det är vik-
tigt att inte göra avsteg från ramprogram när det gäller dessa funktioner. Genom 
att bl.a. skapa goda kollektivtrafikförbindelser och gång- och cykelvägar skapas 
möjligheter att kunna minska bullerstörningar och förbättra luftkvaliteten då 
bilberoendet minskar.

Översiktsplanen innehåller motstående intressen, vilka måste hanteras i den 
fortsatta planeringen. Efter samrådet till utställningsskedet avses detta analyse-
ras mera.

Socialt samspel och kulturmiljöer
Inriktningen att bygga bort barriärer, skapa nya kopplingar och länka ihop olika 
stadsdelar för att skapa en bättre, tätare och mer sammanhållen stad beskrivs i 
översiktsplanen Planens strategier visar sammantaget på goda förutsättningar 
för ökad integration. För att lyckas fullt ut behöver konkreta åtgärder för fy-
sisk integration säkras i fortsatt detaljplanering. Kommunen kan, genom över-
siktsplanen, inte styra vilka upplåtelseformer eller boendeformer som slutligen 
kommer till stånd, men strävar efter att åstadkomma blandade boende- och 
upplåtelseformer. Det är viktigt att värna det befintliga bostadsbeståndet med 
dess lägre avgifter för boendet än nyproduktion så att invånare med begränsade 
ekonomiska möjligheter ges plats vilket motverkar utträngning av ekonomiskt 
svaga grupper.

Planens intentioner är att skapa tätare, tryggare och mer sammanhållna stads-
delar. Tät och stadsmässig bebyggelse med goda kollektivtrafikförbindelser kan 
underlätta vardagen för kommunens invånare men även öka trygghetskänslan 
inom vissa stadsdelar. Ett ökat utbud av olika typer av offentliga rum och mötes-
platser kan påverka den sociala hållbarheten i en positiv riktning. För att nå god 
effekt bör man utgå från platsens förutsättningar och var människor redan möts. 
Intentionerna i översiktsplanen om utbyggnad av trygga och säkra platser samt 
gång- och cykelvägar är positiva, bland annat ur ett barn- och jämställdhetsper-
spektiv. Små park- och grönytor i den täta strukturen har stor betydelse för lek, 
vardagsmotion och spontana möten. Det är särskilt viktigt att bevara dessa ytor 
för invånare i Göteborgs centrala och täta bebyggelseområden, som har längre 
till de större rekreationsområdena. Investeringar i viktiga samhällsfunktioner i 
alla delar av staden kan möjliggöra mer möten mellan människor.

Med en tätare bebyggelse påverkas Göteborgs kulturmiljöer på olika sätt be-
roende av hur kulturmiljöerna hanteras i kommande detaljplanering. Planens 
intentioner är att i planeringen beakta och behandla kulturmiljöer med respekt 
för stadens historia samt att bevara och tillgängliggöra Göteborgs större sam-
manhängande kulturmiljölandskap. Det är viktigt att möjligheter ges för den 
historiska kontinuiteten och att samspelet med ursprungsmiljön bibehålls och/
eller lyfts fram samtidigt som nya framtida kulturmiljöer skapas.

Blå och gröna strukturer
Staden ska, enligt översiktsplanen växa bland annat genom att bygga i det redan 
bebyggda, vilket skapar förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande och att 
stora sammanhängande naturområden i stort bevaras. Det bedöms medföra risk 
för att mindre områden med naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att i den 
fortsatta planeringen studera varje enskilt utbyggnadsprojekt i både lokal och 
regional skala för att få förståelse för naturområdens betydelse som lokala habitat 
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och länkar i större sammanhang. Annars finns risk att enskilda utbyggnadsom-
råden leder till negativa effekter för biologisk mångfald och ekosystem. Det är 
viktigt att strategierna i översiktsplanens avsnitt blå och grön struktur beaktas. 
Ny bebyggelse vid strategiska noder kan bidra till att skapa goda fysiska kopp-
lingar och stråk inom och mellan stadens olika delar.

Vattendragen i kommunen är idag hårt belastade av föroreningar och nä-
ringsämnen. Förtätning med en ökad andel hårdgjorda ytor, ökad befolkning 
och framtida klimatförändringar riskerar att leda till ytterligare negativ påverkan 
på vattenmiljöerna. Varje utbyggnadsområde, både inom staden och i omkring-
liggande kommuner, leder till ökad avrinning med risk för ökat förorenings-
innehåll och fysisk påverkan på vattendragen. Exempelvis behöver vi öka ande-
len kantzoner längs våra vattendrag och dagvattenhanteringen behöver studeras 
vidare i den fortsatta planeringen både för staden som helhet och i det enskilda 
utbyggnadsområden. Åtgärderna bör hanteras både inom ramen för den kom-
munala planeringen, men också i mellankommunalt vattenvårdssamarbete.

Den täta och blandade bebyggelsestrukturen med korta transportavstånd som 
Översiktsplanen beskriver medför både positiva och negativa konsekvenser ur 
ett klimatperspektiv. Sammantaget bedöms planen möjliggöra lägre utsläpp av 
växthusgaser och lägre energikonsumtion per person genom att det kollektiva 
resandet samt gång och cykel ges en hög prioritet. En negativ aspekt med täta 
strukturer är förlust av närnatur och gröna impediment. Det kan påverka lo-
kalklimatet exempelvis genom ökad översvämningsrisk vid kraftigare regn då 
naturliga infiltrationsytor riskerar att byggas bort. Staden har därför tagit fram 
strukturplaner för översvämningssäkring som visar hur vatten kan hanteras på 
ytan i kombination med öppningar i en framtida förhöjd älvkant. På lång sikt är 
strategin att bygga yttre portar mot framtida ökade nivåer i havet, vilket planen 
visar.

Alternativ till planförslaget
Skillnaderna mellan nu gällande översiktsplan och den nya översiktsplanen be-
döms vara små. Nya tyngdpunkter har tillkommit exempelvis i Brottkärr res-
pektive Torslanda – Amhult, Säve flygplats är inte längre av riksintresse varför 
förändringar kommer att ske här, trafikreservat har förändrats samt åtgärder för 
att möta översvämningsrisker är tydligare.

HÅLLBARHET
Konsekvensbeskrivningen av föreslagen översiktsplan för Göteborgs stad om-
fattar såväl miljöfaktorer som social och ekonomiska faktorer. Konsekvensbe-
skrivningen utgår således från en helhetssyn på hållbarhet och resultatet avses 
därmed ge en övergripande bild av översiktsplanens påverkan i riktning för en 
hållbar utveckling av Göteborgs stad. I begreppet hållbarhet sätter vi, liksom i 
Göteborgs stads program för jämlik stad 2018 – 2026, miljön som ramen, eko-
nomin som medlet och den sociala hållbarheten som målet.

Sammantaget bedöms översiktsplanen ge förutsättningar för en rad positiva 
effekter med avseende på hållbarhet. Förtätning och utveckling av tydliga knut-
punkter innebär kortare avstånd mellan bostäder och målpunkter som ger bättre 
underlag för kollektivtrafiken och möjligheter till fler transporter till fots och 
med cykel. Detta minskar transportbehovet med bil vilket ger mindre utsläpp 
av luftföroreningar och därmed bättre luftkvalitet, samt minskade utsläpp av 



153ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING  |  HÅLLBARHETSBEDÖMNING

växthusgaser. Översiktsplanens inriktning ger förutsättningar för en kraftigt för-
bättrad kollektivtrafik och ökning av gång- och cykeltrafiken vilket ökar resmöj-
ligheterna för dem som saknar bil och bidrar därmed till ökad tillgänglighet 
och minskar miljöpåverkan. Men för att miljöpåverkan från trafiken åtminsto-
ne initialt inte ska öka måste satsningarna på kollektivtrafik ske parallellt med 
bebyggelseförtätningen. När staden länkas samman med effektiv kollektivtrafik 
och andra hållbara sätt att resa, såsom pendelcykelstråk, så kan människor i hela 
staden få jämlik tillgång till de ”sällanresurser” som inte kan finnas överallt i hela 
staden.

Fler möten mellan människor skapar ett dynamiskt samhälle som ger förut-
sättningar för företag att erbjuda handel och service av god kvalitet. Översikts-
planen förordar olika upplåtelseformer och prisklasser för nya bostäder vilket 
kan motverka segregation. En funktionsblandning skapar också mer trygghet 
i och med att platser är befolkade i större utsträckning. Genom att förtäta och 
bygga yteffektivt kan befintlig infrastruktur samt tekniska system utnyttjas bätt-
re. En aspekt att vara vaksam för är när tröskelinvesteringar i den tekniska infra-
strukturen träder in.

Miljömässig hållbarhet
Hållbarhet ur miljösynpunkt utgår från att vi löser miljöproblem nu för att de 
inte ska lämnas över till nästa generation. Beskrivningen är därför värderad gent-
emot, miljömålen och miljökvalitetsnormer. Risk för betydande miljöpåverkan, 
hur stadsstrukturen stödjer eller motverkar en hållbar livsstil, påverkan på natur 
och kulturmiljöer och robustheten i samhället beskrivs också.

Social hållbarhet 
Social hållbarhet handlar om hur resurser, såväl ekonomiska som sociala, kultu-
rella och politiska, fördelas mellan människor i samhället, nu och för komman-
de generationer. Ett socialt hållbart samhälle har också förmåga att gemensamt 
hantera och ta ansvar for förändring och kriser. Det är en kapacitet som är bero-
ende av människors medborgaranda och deras tillit till varandra och kan också 
beskrivas som civilsamhällets kapacitet. Planering kan skapa förutsättningar i 
form av mötesplatser där människor träffas och samspel kan uppstå. I ett soci-
alt hållbart samhälle har människor tillräcklig makt över sina liv för att kunna 
påverka samhällsutveckling i en önskvärd riktning. Social hållbarhet är inte ett 
statiskt tillstånd, utan snarare en ständigt pågående process där samhällsplane-
ring kan spela en viktig roll. 

En socialt hållbar livsmiljö
Grundläggande förutsättningar för en socialt hållbar livsmiljö är bland annat en 
passande och ekonomiskt överkomlig bostad, en välgestaltad, omhändertagen 
och välfungerande närmiljö, tillgång till stadens resurser i form av bland annat 
trygga offentliga rum, arbetsplatser, skolor och förskolor, kollektivtrafik, parker 
och grönytor, rekreation, kultur, idrott och kommersiell service.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomiska hållbarhet handlar om en ekonomisk utveckling som inte medför 
negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Ambitionen 
är att hushålla långsiktigt med resurser, leva på avkastningen av jordens resurser 
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inte förbruka dem. Beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna är inriktad 
på övergripande samhällsekonomiska effekter utifrån attraktivitet, arbete, trans-
porter och bostäder. Avsnittet avslutas med kommunalekonomiska aspekter. 

Intressen som samspelar eller motverkar
Översiktsplanen innehåller intressen som motverkar eller samverkar med var-
andra. Tydlighet i översiktsplanens val bör göras så att förslaget blir transparant 
och ger ett bra underlag för politiska ställningstaganden. En intressant kategori 
är intressen där det på översiktlig nivå inte går att avgöra om de samverkar eller 
motverkar. Det bör observeras i kommande skeden hur det utformas såsom ex-
empelvis program och detaljplaner.

Exempel på motstående intressen är bebyggelse, gestaltning och kulturmiljö 
gentemot infrastruktur. Tyngre infrastruktur innebär skyddszoner som påverkar 
bebyggelsens placering och innebär barriäreffekter mellan områden. Exempel 
på samverkande intressen är bebyggelse, gestaltning och kulturmiljö gentemot 
god livsmiljö. Exempel på där det i detta skede inte går att avgöra är nära och 
blandad stad gentemot blågrön struktur. Risk finns för alltför hög täthet så att 
exempelvis utrymme för ekosystemtjänster byggs bort.

Dessa resonemang kommer att fördjupas efter samrådet i utställningshand-
lingen. Generellt i visionen om en grön, tät och blandad stad finns inbyggda 
målkonflikter.

MILJÖKONSEKVENSER
Utgångspunkter
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning genomföras för 
planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Översiktsplanen för 
staden omfattas av det kravet. Göteborgs stad har valt att utvidga miljöbedöm-
ningen till en hållbarhetsbedömning i tre dimensioner. 

Arbetet med miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning har skett i 
enlighet med Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Miljökonsekvensbeskriv-
ningens innehåll svarar mot de åtta punkterna i Miljöbalkens 6 kap. 11§. 

 
MKN Vatten
Sjöar och vattendrag
Den ekologiska och kemiska situationen i stadens vattendrag är idag tydligt på-
verkad av befintlig markanvändning i form av exempelvis verksamhetsområden, 
bebyggelse och infrastruktur. 

De stora problemen för stadens vattendrag ur markanvändningssynpunkt är 
påverkan via kemisk och näringsämnesbelastning från dagvatten, utläckage av 
föroreningar från förorenad mark och grundvatten samt stadens fysiska påver-
kan genom exempelvis ianspråktagande av kantzoner, uträtningar mm. 

Situationen är liknande för stadens sjöar som ingår i normregleringen även 
om den fysiska påverkan där är ett betydligt mindre problem.

Översiktsplanens övergripande inriktning med utveckling inom innerstaden 
och mellanstaden med fokus på utpekade tyngdpunkter kan, om det utförs på 
fel sätt innebära en konflikt med möjligheterna att nå normerna om ytterligare 
påverkan på vattendragen blir följden. Det är ju också i de mer centrala delarna 
av staden som påverkan från staden, både via avrinnande dagvatten och fysisk 
påverkan är som störst. En omställning av centrala och redan ianspråktagna om-
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råden innebär dock samtidigt att möjligheten att vidta förbättrande åtgärder 
ökar jämfört med om markanvändningen förblir oförändrad. 

Det är dock osannolikt att centralt placerade områden kommer att kunna bi-
dra på samma sätt avseende förbättrande åtgärder som andra områden, då bris-
ten på och konkurrensen om utrymme är stor. Detta kan exempelvis gälla åtgär-
der som kantzoner och rening av näringsämnen. Alternativet att istället placera 
bebyggelsen i andra områden mer perifert bedöms dock även det ge negativa 
konsekvenser i form av ökade utsläpp från trafik, att mark som idag är naturlig 
blir hårdgjord osv samtidigt som dagens markanvändning i vattendragens när-
område i stadsmiljön kvarstår och inte alls förbättras. 

Den sammantagna bedömningen är därför att översiktsplanens inriktningar, 
inklusive tematiska inriktningar för vatten och blå-gröna stråk, samt förslag på 
markanvändning möjliggör och stödjer arbetet med att klara miljökvalitetsnor-
merna. Påverkan på normerna är således positiv. 

Hur MKN vatten ska hanteras i planeringen avses behandlas inom ramen för 
en riktlinje som i skrivande stund är under arbete. 

Kustvatten
Situationen i stadens kustvatten är även den relativt dålig. Kustvattnens kvalitet 
kan antas påverkas av antingen mänsklig aktivitet direkt i eller i anslutning till 
vattenförekomsten eller indirekt genom påverkan via avrinning från stadens yt-
vattenförekomster. Genom förbättrande åtgärder för vattendragen, enligt ovan, 
kommer även kustvattnen påverkas positivt. Översiktsplanen är dessutom res-
triktiv vad gäller markanvändningen i kustzonen. 

Sammantaget bedöms därför översiktsplanen möjliggöra och stödja arbetet 
för en bättre status i kustvattnen. 

Grundvatten
Stadens grundvattenförekomster har samtliga god status avseende såväl kemisk 
status som kvantitet. Översiktsplanens inriktning bedöms inte påverka denna 
situation negativt. Snarare innebär föreslagen markanvändning och tematiska 
inriktningar en minskad risk för läckage via dagvatten eller förorenad mark till 
de aktuella grundvattenförekomsterna. 

MKN för fisk- och musselvatten
Risk finns för sämre kvalitet genom kraftigt ökad trafik, där vägdagvatten rinner 
ut i havet. Påverkan är dock relativt liten.

De vattendrag som omfattas av dessa normer är i huvudsak Göta Älv och 
Säveån. Påverkan på denna norm liknar och följer det som tas upp för ytvatten 
ovan. Risk finns för negativ påverkan, framförallt genom stadsutvecklingen längs 
med Göta Älv. Den planerade omställningen och utvecklingen längs med älven 
möjliggör samtidigt förbättrande åtgärder och kommer innebära lägre förore-
ningsbelastning via dagvatten och mindre utläckage från förorenade områden 
(som saneras).

MKN för luft
Idag överskrids normen för kvävedioxid medan normen för partiklar klaras. 
Överskridande gäller särskilt utefter trafikleder. Med framtida fossilfria bräns-
len och allmänt renare fordon kommer problemet med kvävedioxid att minska 
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men inte nödvändigtvis partiklar då dessa inte härrör från motorns förbränning.  
Eftersom normerna för kvävedioxid överskrids har Länsstyrelsen tagit fram ett 
åtgärdsprogram avseende kvävedioxid som gäller för regionen och som, om det 
genomförs, kommer minska halterna ytterligare. 

Bedömningen är att den gällande inriktningen i översiktsplanens geografiska 
inriktningar med utveckling främst inom innerstaden och mellanstaden samt i 
utpekade tyngdpunkter bedöms stödja arbetet med att klara miljökvalitetsnor-
merna då det är denna stadsutveckling som kan anses ge minst tillkommande 
trafik. 

För hantering av luftkvalitet i detaljplaneringen har staden tagit fram en rikt-
linje som klargör hur normerna ska klaras i enskilda detaljplaner och säkerställer 
att acceptabla boendemiljöer skapas.

MKN buller
Översiktsplanen satsar primärt på att bygga i den redan bebyggda staden. Det 
medför blad annat att byggnation kan hamna nära leder med tät trafik som al-
strar buller. Eftersom MKN ska iakttas och kommunen har en kommunal till-
lämpning av riktvärden för trafikbuller förutsätts det att planering utförs på ett 
sådant sätt att betydande miljöpåverkan undviks. 

Bedömningen är att den gällande inriktningen i översiktsplanens geografiska 
inriktningar med utveckling främst inom innerstaden och mellanstaden samt i 
utpekade tyngdpunkter bedöms stödja arbetet med att klara miljökvalitetsnor-
merna då det är denna stadsutveckling som kan anses ge minst tillkommande 
trafik.

För hanteringen av trafikbullerfrågan i detaljplaneringen har stadens tagit 
fram en vägledning som klargör hur stadens ska arbeta med frågan i enskilda 
planprojekt och säkerställer att acceptabla boendemiljöer skapas. 

Allmän beskrivning av miljökonsekvenser
I detta avsnitt beskrivs hur planeringen kan stödja en hållbar livsstil utifrån per-
spektiven stadsstruktur, natur- och kulturvärden samt robustheten i samhället.

Stadsstruktur
Översiktsplanens intention är att stödja den gå-, cykel-, och kollektivtrafikfräm-
jande staden. Den täta staden enligt översiktsplanen ger underlag för detta. En 
förutsättning för detta är att kapacitetsproblem i de centrala delarna av Göte-
borg löses. Det är viktigt här att prioritera mellan olika trafikslag, eftersom ut-
rymmet är begränsat. Jämfört med nollalternativet pekas fler nya tyngdpunkter 
ut. För att intentionen ska kvarstå kräver dessa punkter matning med god kol-
lektivtrafik. Alternativet perifer medför en ökning av trafik med egen bil med 
dess konsekvenser. Dessutom medför detta alternativa svårigheter med annan 
kommunal service, som hemtjänst skola och barnomsorg och i vissa fall dyra in-
frastruktursatsningar i form av vatten och avlopp, gatu- och vägutbyggnad mm.

Natur och kulturmiljövärden
Översiktsplanen kan innebära att Natura 2000 i Säveån påverkas genom nya 
broförbindelser över ån. Det får klaras ut i senare miljöprövningar i anslutning 
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till projekten hur de utföres för att de ska kunna bli förenliga med bevarande-
intresset. Yttre portar mot havet innebär för Nordre älv en påverkan på Natura 
2000. I utförd förstudie som gjorts visas att den är väldigt lokal påverkan, samti-
digt som uppströms strandängar skyddas och bibehålls.

Översiktsplanen har arbetat in valda delar av grönstrategin, följs dessa rekom-
mendationer kommer en godtagbar rekreationsmiljö att kunna skapas även i den 
förtätade staden. Däremot finns risk för att mindre områden med stadsgrönska 
bebyggs. Jämförelsealternativet innehåller inga skydd mot havet samt broförslag 
över Lärjeån. Det senare är borttaget vilket är positivt ur natursynpunkt. Alter-
nativ perifer innebär intrång i kultur-  naturområden i ytterkanten av staden. 
Det finns risk för att dessa områdens stora kvaliteter som relativt orörda områ-
den exploateras och värdena går förlorade.

Genom listning av framtida naturreservat ges förutsättningar för att mer na-
tur skyddas vilket är positivt.

Robusthet
Oväntade händelser kan medföra en oväntad utveckling. Flyktingkris, klimat-
kris, ändrade räntor och energipriser kan få oanade effekter för stadsutveckling-
en. Översiktsplanen bör därför vara tillräckligt flexibel och robust mot sådana 
händelser. Skillnaden mot jämförelsealternativet är relativt liten, frånsett att vi är 
mer detaljerade vad gäller förväntade scenarier för att möta framtida översväm-
ningsrisker. Jämförelsealternativet med sin mer glesa struktur är mindre robust 
mot ett förändrat prisläge.

Betydande miljöpåverkan och minimerande åtgärder
Väg
Utbyggnad av väg kan innebära betydande miljöpåverkan och då krävs en miljö-
konsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Vägprojekt som kan påverka Natura 
2000-områden innebär alltid betydande miljöpåverkan. Dit hör exempelvis in-
frastrukturprojekt i anslutning till Torsviken. Natura 2000-områden har utpeka-
de värdefulla naturtyper och arter som ska bevaras långsiktigt. Vägutbyggnad i 
områdena kan medföra att värdefulla naturtyper reduceras, vattenkvaliteten på-
verkas negativt och att rara arter missgynnas. Verksamheter kan inte tillåtas om 
de skadar de utpekade naturtyperna eller innebär en betydande störning för ar-
terna. Regeringen kan i vissa fall ändå pröva tillåtligheten om projektet har stort 
allmänt intresse. I så falls krävs omfattande kompensationsåtgärder. Även värde-
full kulturmiljö, bebyggelse och landskap kan påverkas negativt. Ökad vägtrafik 
innebär i sig också en ökad miljöbelastning i form av utsläpp av växthusgaser, 
hälsoskadliga luftföroreningar, ökade ljudnivåer och barriäreffekter.

De minimerande åtgärder som kan bli aktuella beror på projektets art, men 
omfattande försiktighetsåtgärder kommer att krävas för att motverka skada på 
utpekade arter och livsmiljöer i Natura 2000-områden eftersom de utpekade 
arterna och livsmiljöerna har ett så starkt skydd. För naturvärden kan det handla 
om alternativa lägen, fördröjning och rening av dagvatten och andra tekniska 
lösningar som till exempel skydd mot vattengrumling under byggtiden. En mi-
nimerande åtgärd generellt är den genomgående satsningen på kollektivtrafik.

Positivt ur natursynpunkt är att utredningsområdet för väg tvärs Lärjeån mel-
lan Kortedala och Linnarhult är borttaget ur förslaget till ny översiktsplan.
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Järnväg
Utbyggnad av järnväg innebär alltid betydande miljöpåverkan och en miljökon-
sekvensbeskrivning skall upprättas. Trafikverket är ansvarig för detta. De förslag 
som finns kan negativt påverka olika bebyggda miljöer med bostäder och kultur-
miljöer, mer eller mindre orörda naturmiljöer och vattenområden. Förutom att 
markanvändningen ändras kan buller och vibrationsförhållanden antingen öka 
eller minska, beroende på åtgärder. Totalt sett innebär en ökad andel järnvägstra-
fik mindre luftföroreningar och miljöbelastning. En flytt av hamnbanan i ett mer 
perifert läge samtidigt med omdisponering av befintlig hamnbana medför att 
järnvägsbarriären på Norra Älvstranden minimeras och kontakten med stranden 
från centrala delar av Hisingen blir bättre.

Exempel på minimerande åtgärder som kan bli aktuella är att skärma av buller, 
minimera vibrationer och att vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid byggande 
vid vattenmiljöer, känsliga kultur- och naturmiljöer och vid risk för grundvatten-
sänkningar vid tunnelbyggen

Översvämnings- och skredrisk
Förändrat klimat med stigande havsytenivå, intensiv nederbörd och översväm-
ning av vattendrag kan innebära både akut och långsiktig betydande påverkan på 
mark och vatten, byggnader, vägar och ledningar. Bebyggelse och infrastruktur i 
låglänt terräng kan få återkommande vattenskador om inte åtgärder vidtas (gäl-
ler både nya och befintliga anläggningar) och det finns också risk för att viktiga 
samhällsfunktioner som transporter, el-, vatten- och avloppsförsörjning skadas. 
Kommunen har studerat risker och minimerande åtgärder i anslutning till ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar översvämningsrisk.

För skredrisker finns numera ett bra digitalt underlag i den inventering som 
staden genomfört.

Vatten och avlopp
En konsekvens av en kraftig satsning på redan byggda områden i staden kan 
vara att vatten-, avlopps- och dagvattensystemen måste dimensioneras upp. I 
skrivande stund vet vi inte när tak nås. GRYAB har varslat om att ett nytt läge 
för avloppsreningsverk kan bli aktuellt. Ett särskilt problem är dricksvattenför-
sörjningens beroende av vattenkvaliteten i Göta Älv, som kan påverkas av höga 
vattentemperaturer, översvämningar och skred. I vattenverket Lackarebäck har 
därför ett särskilt polersteg inrättats och Alelyckan har ett polersteg i form av 
ett UV-filter. Med ett stigande hav kan det på lång sikt vara aktuellt att flytta 
vattenintaget norrut för att minska risken för saltvatteninträngning.

Exempel på minimerande åtgärder är omhändertagande av lokalt dagvatten 
där så är möjligt, tätning av befintliga avloppsrör, eventuell utvidgning av vatten-
skyddsområdet, intensifierat arbete med reservvattentäkt. Se även minimerande 
åtgärder under rubrik Översvämningsrisk.
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Verksamhetsområden
Hamnens expansion västerut över Risholmen innebär påverkan på Natura 
2000-området Torsviken varför en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas när det blir aktuellt. Motsvarande gäller även för utveckling av pro-
cessindustri i hamnen. Även andra industriområden kan beröras av begreppet 
betydande miljöpåverkan och därmed behöva ha särskild miljökonsekvensbe-
skrivning. En lång rad av olika miljöaspekter behöver behandlas. För Natura 
2000-området Torsviken särskilt fågellivet, men även andra naturvärden, vatten-
förhållanden och landskapsbild.

Ytterligare minimerande åtgärder kommer att vara nödvändiga och får be-
handlas i sitt sammanhang. Minimerande åtgärder beskrivs också i avsnittet om 
Miljökvalitetsmål och hur de beaktas.

Bostadsområden
Bostadsbebyggelse i centrala lägen och vid trafikleder med höga luftförorenings-
halter och trafikbullernivåer kan innebära betydande miljöpåverkan. Men efter-
som miljökvalitetsnormer ska iakttas och kommunen har kommunala riktlinjer 
om riktvärden för trafikbuller och miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i plane-
ringen, så förutsätts det att planering sker på så sätt att betydande miljöpåverkan 
undviks.

Miljökvalitetsmål och hur de beaktats
I tabellen på följande sidor redovisas de lokala miljökvalitetsmålen, deras rele-
vans i förhållande till översiktsplan, hur de beaktas/påverkas i översiktsplan samt 
hur målen kan motverkas. Någon närmare beskrivning av miljökvalitetsmålens 
innehåll görs inte, endast de väsentligaste delarna i sammanhanget behandlas.

Uppföljning och övervakning
Uppföljning av miljöpåverkan sker i kommunens årliga analys. För specifika pro-
jekt med miljöpåverkan sker även uppföljning i anslutning till respektive miljö-
konsekvensbeskrivning av projektet. Exempel på arbeten och sammanställningar 
som kan användas är
• Den årliga miljörapporten som beskriver miljötillståndet i Göteborgs Stad
• Statistisk årsbok för Göteborg
• Kommunens olika uppföljningssystem
• Uppföljning som hör till detaljplaner och fördjupade översiktsplaner som kan

antas ha betydande miljöpåverkan
• Översiktsplanens årliga uppföljning.



Begränsad klimatpåverkan

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig idag, Stor på sikt

Målen beaktas/påverkas genom • Förtäta och komplettera staden i goda kollektivtrafiklägen, prioritera kollektivtrafik och cykel.
Tät och blandad bebyggelse inom korta avstånd gör det lättare att gå och cykla. (Minskar trans-
portbehovet, underlättar miljöapassade och resurssnåla transporter och ger mindre växthusga-
sutsläpp).

• Regionförstoringen baseras på järnväg.
• Bygg energisnålt och med förnyelsebara energisystem. Förtäta staden - ökar möjligheten att

använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla/spillvärme.
• Biobränsle kan få plats (minskar växthusgas-utsläppen).

Målen kan motverkas genom • Tillväxt av befolkning och ekonomi som innebär fler transporter och ökad energi-användning
både lokalt och totalt.

• Ingen prioritering av trafikslag.
• Stora exploateringar i perifera områden med dålig försörjning av kollektivtrafik.

Frisk luft

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom • 

• 
• 
• 
• 

Förtäta och komplettera staden i goda kollektivtrafiklägen, prioritera kollektivtrafik och cykel. 
Tät och blandad bebyggelse inom korta avstånd gör det lättare att gå och cykla. (Minskar trans
portbehovet, underlättar miljöanpassade och resurssnåla transporter och ger mindre utsläpp av
hälsofarliga kväveoxider och partiklar.)
Förtäta staden - ökar möjligheten att använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla.
Miljökvalitetsnormer för luft ska iakttas.
Förtätning färre bilar ger lägre utsläpp.
Inte bygga där det är sämst förrän situationen blivit bättre.

-
 

Målen kan motverkas genom • Tillväxt av befolkning och ekonomi som innebär fler transporter och ökad energi-användning
både lokalt och totalt.
Allt fler människor bor och vistas i centrala områden och utmed trafikleder där luftkvaliteten är
sämre, gäller på kort sikt.

• 

Bara naturlig försurning

Relevans i förhållande till ÖP Liten

Målen beaktas/påverkas genom • Förtäta och komplettera staden i goda kollektivtrafiklägen, prioritera kollektivtrafik och cykel.
Tät och blandad bebyggelse inom korta avstånd gör det lättare att gå och cykla. (Minskar trans-
portbehovet, underlättar miljöanpassade och resurssnåla transporter och ger mindre växthus-
gas-utsläpp).

• Regionförstorningen baseras på järnväg.
• Bygg energisnålt och med förnyelsebara energisystem. Förtäta staden (ökar möjligheten att

använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla/spillvärme).

Målen kan motverkas genom

Giftfri miljö

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom •
• 

Förtäta staden - innebär ofta byggande på förorenad mark som då undersöks och hanteras.
Bygg miljöanpassat med sunda och säkra material..

Målen kan motverkas genom • Utbyggnad perifert leder till att centrala förorenade områden ej grävs bort.

Säker strålmiljö

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom • Rekommendationer för avstånd mellan bebyggelse och kraftledningar.

Målen kan motverkas genom



Ingen övergödning

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom • Regler/rekommendationer/riktlinjer om skyddszon till vattendrag.
• Hantering av dagvatten enligt policy och handbok.
• Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.
• Utveckling av nya tekniker för rening av näringsämnen

Målen kan motverkas genom • Ökad trafikbelastning.
• Tillräckligt stora ytor för dagvattenhantering avsätts inte

Grundvatten av god kvalitet

Relevans i förhållande till ÖP Liten

Målen beaktas/påverkas genom Se levande sjöar och vattendrag.

Målen kan motverkas genom Se levande sjöar och vattendrag.

Levande sjöar och vattendrag

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom • Mål och strategier för robust samhälle – innebär möjlighet att säkerställa värdefulla natur- och
kulturområden utmed skred- och översvämningshotade vattendrag, innebär ökat skydd för stör-
ningar i Göta älv och övriga vattendrag samt innebär skyddszoner vid jordbruksmark och rening
av dagvatten.

• Naturreservat ska bildas.
• Regler/rekommendationer/riktlinjer om hantering av MKN vatten i planeringen.
• Hantering av dagvatten enligt policy och handbok.
• Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.
• Inriktningar om blå och gröna stråk

Målen kan motverkas genom • Skredförebyggande åtgärder.
• Blågröna stråk skapas ej.

Hav i balans och levande kust och skärgård

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom • Mål och strategier för kusten om god tillgänglighet med bevarade natur- och kulturvärden.
• Naturreservat föreslås i kustzon.
• Vattenkvaliteten värnas.
• Hänvisning till kompensation genom balansering.
• Mål och strategier om att bygga säkert med hänsyn till risk för skred och översvämningar bör

innebära större möjlighet att säkerställa värdefulla natur- och kulturområden vid havet.
• Miljökvalitetsnormer för musselvatten ska iakttas.
• Restriktiv hållning till exploatering vid kusten.
• Dagvattenhantering.

Målen kan motverkas genom • Ny bebyggelse, infrastruktur och utveckling av småbåtshamnar som kan påverka havsmiljön
negativt.

• Kvaliteten i vattendragen höjs inte..

Myllrande våtmark

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom Mål och strategier för Kulturmiljö och Blå och grön struktur innebär att särskilt värdefulla och oer-
sättliga natur-, kultur- och landskapsbildsvärden ska bevaras och skyddas.
Naturreservat ska bildas 
Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.

Målen kan motverkas genom • Framtida bebyggelseområden främst på nordvästra Hisingen, Gatersered och öster om Torslan-
da



Levande skogar

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom Stora skogsområden markeras med särskilt stora värden för natur- och friluftsliv, landskapsbild kul-
turvård samt naturvård.
Naturreservat ska bildas. 
Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.
Det behövs en värdering av skogsmarken utifrån såväl bruknings-, upplevelse-, kretsloppsvärden 
som biologisk mångfald.

Målen kan motverkas genom Framtida bebyggels- och vägprojekt bl a i Kärra, utefter Gråbovägen och i utkanten av mellanstaden.

Ett rikt odlingslandskap

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom Odlingslandskapets betydelse för kulturmiljön, biologisk mångfald, naturresurser och ekosys-
tem-tjänster markeras på karta under värden och hänsyn.
Naturreservat ska bildas.
Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.

Målen kan motverkas genom Framtida bebyggelse- och vägprojekt i bl a Kärra, Säve, utefter Gråbovägen, Torslanda och södra 
Askim.

God bebyggd miljö

Relevans i förhållande till ÖP Stor

Målen beaktas/påverkas genom Kollektivtrafik, gång och cykel för minskat transportbehov och främja miljöanpassade och resurssnå-
la transporter, bevara kulturhistoriska värden och grönområden samt bygga energieffektivt och ge 
utrymme för förnyelsebara energikällor.
Förtäta staden – ökar möjligheten att använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla/spillvärme.
Bygg miljöanpassat med sunda och säkra material.
Mark avsätts på olika sätt för tätortsnära rekreation. Blå och gröna stråk värnas och utvecklas, natur-
reservat ska bildas och inriktnignar/rekommendationer för att säkra tillgång till grönytor i bebyggd 
miljö följer grönstrategin.
Hänvisning till Göteborgs Stads tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering och byggande 
av bostäder.
Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och användss.

Målen kan motverkas genom Allt fler människor bor och vistas i centrala områden och utmed trafikleder där bullernivån är högre.
Andelen hårdgjord yta ökar.

Ett rikt växt- och djurliv

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom Mål och strategier för det blå och gröna - innebär särskilt värdefulla och oersättliga natur ska be-
varas och innebär sammanhängande grön- och bevarandeområden eftersträvas bl a för biologisk 
mångfald.
Naturreservat ska bildas.
Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.
Strategier och inriktningar för att bevara och utveckla ekosystemtjänster.

Målen kan motverkas genom Vissa föreslagna väg- och bebyggelseprojekt som t ex Öckerö-leden, vägförbindelser i Kärra, bebyg-
gelse i Kärra, Säve, Västra Torslanda och Gatersered.
Ökad tillgänglighet till vissa natur-områden kan innebära hot mot naturvärden, t ex fågelliv, om inte 
styrning av besökare och fritidsverksamheter sker.
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SOCIALA KONSEKVENSER
Utgångspunkter
FN har antagit globala mål och en agenda för att nå ekonomisk, socialt och 
miljömässig hållbar utveckling. Världens länder ska fram till år 2030 gå mot 
en hållbar, rättvis och jämlik framtid utan fattigdom och hunger där våra stä-
der ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. I den statliga 
strategin Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling 
beskrivs att ”den fysiska miljöns utformning kan bidra till att minska segregation och 
öka den sociala sammanhållningen”. I den nya arkitekturpolitiken Gestaltad livs-
miljö formuleras att ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges 
goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”. Göte-
borgs stads program för ett jämlikt Göteborg har målet, likvärdiga livsvillkor och 
förutsättningar för hälsa mellan göteborgare. Kopplingen till hälsa är central, 
eftersom kunskapsläget pekar på att det inte går att uppnå hållbarhet om hälsan 
är ojämlikt fördelad i ett samhälle. Programmet har tagit fram fem strategier för 
socialt hållbar stadsutveckling; öka delaktighet och inflytande i stadsutveckling-
en, skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö, minska boendesegregation, 
öka tillgången till bostäder, skapa förutsättningar för jämlik tillgång till stadens 
resurser. 

Ur ett socialt perspektiv har ett antal utmaningar identifierats som Göteborg 
och som översiktsplanen behöver möta. Bedömningen av översiktsplanens so-
ciala konsekvenser utgår från dessa utmaningar som beskrivs under rubrikerna: 
Passande bostäder, sammanhållen stad, väl gestaltade livsmiljöer och tillgång till sam-
hällsservice, barnperspektiv och delaktighet, inflytande och lokal kunskap. Dessa ut-
maningarna har brutits ner i ett antal frågor, som denna konsekvensbeskrivning 
har börjat försöka svara på. Frågorna, tillsammans med beskrivningen, utgör en 
del av samrådshandlingarna med möjlighet för flera att bidra med synpunkter 
och erfarenheter. Utmaningarna och frågorna ska utgöra underlag för en konti-
nuerlig konsekvensbedömning av översiktsplan under hela arbetsprocessen. So-
cial hållbarhet är inte ett statiskt tillstånd, utan snarare en ständigt pågående 
process i vilken samhällsplanering kan spela en viktig roll. 

Passande bostäder 
I Göteborg som i många andra större städer råder för närvarande bostadsbrist. 
Konsekvenserna av bristen på bostäder är särskilt påtaglig för grupper som är nya 
på bostadsmarknaden såsom unga, nyanlända och för grupper i särskilt utsatta 
situationer som de som saknar anställning, har låga inkomster eller har ohälso-
problem. Bostadsbrist kan kopplas till trångboddhet, som är vanligt bland eko-
nomiskt utsatta barnfamiljer, och till sämre hälsa och hemlöshet. En långvarig 
bostadsbrist påverkar dessutom många delar av samhället såsom sysselsättning 
och kompetensförsörjning. Nybyggnation och förtätningsprojekt skapar möjlig-
heter att blanda upplåtelseformer och bostadstyper, men eftersom boendekost-
naderna är höga i nybyggda bostäder kan det vara svårt för invånare med be-
gränsade ekonomiska resurser att efterfråga dem. Även renoveringsprojekt kan 
innebära kraftiga ekonomiska effekter för hyresgäster. Ändrad sammansättning 
av bostadstyper och upplåtelseformer kan i vissa områden också leda till en oön-
skad gentrifieringsprocess, och de som inte har råd att bo kvar tvingas flytta, 
något som kan ha stor påverkan på individen och hälsan. 

Social konsekvensanalys (SKA) och 
barnkonsekvensanalys (BKA)
Social konsekvensanalys (SKA) och 
barnkonsekvensanalys (BKA) är 
analysmodeller och processtöd som 
används i brett samarbete inom sta-
den. Analysmodellerna är till hjälp för 
att kunna utgå från människors olika 
livssituationer och behov när en fysisk 
förändring ska genomföras. Modeller-
na används för att få ökad kunskap om 
platsen och för att identifiera viktiga 
sociala aspekter som behöver tas om 
hand i planarbetet. De används också 
för att ta fram åtgärder och för att kon-
sekvensbeskriva olika förslag till för-
ändring. Barnkonsekvensanalyser görs 
för att utveckla barnperspektivet och 
barns eget perspektiv i stadsutveck-
lingen och därmed förbättra beslutsun-
derlaget och möjliggöra för delaktig-
het i olika planeringsskeden. Att utgå 
från ett barnperspektiv syftar på att 
tillgodose barnens behov och se till att 
barnens rättigheter tas till vara
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Bedömning
Bedömningen av konsekvenser utgår från följande frågeställningar:
• Bidrar översiktsplan till en blandning av upplåtelseformer, kostnadsnivåer och 

lägenhetsstorlekar inom stadens olika områden? 
• Kan översiktsplan bidra till att det byggs bostäder där behovet är som störst? 

Översiktsplan bidrar till att skapa försättningar för att fler ges möjlighet att få 
en bostad. Dock kvarstår risken att de som mest behöver en bostad inte har 
möjlighet att efterfråga, på grund av för höga boendekostnader, då översiktsplan 
inte kan bidra till att sätta kostnadsnivåer. Det skulle kunna innebära att segre-
gationen inte minskar eller späds på.  När det handlar om att bygga bostäder där 
behovet är som störst utifrån ett trångboddhetsperspektiv så är behovet störst i 
Angered, och Biskopsgården. Geografiskt kan kanske valet att inte bygga i delar 
av ytterstaden specifikt i delar av Angered; Lövgärdet, Rannebergen och Gård-
sten medverka till att staden inte byggs ihop eller att det inte byggs bostäder där 
behovet är som störst.

Sammanhållen stad
Segregation har kommit att förknippas med boendeförhållanden. Boendesegre-
gation handlar om rumslig åtskillnad. Det innebär att det är staden som är seg-
regerad, inte några enskilda stadsdelar. För vissa är den rumsliga uppdelningen 
självvald och kan innebära fördelar, för andra är den påtvingad och kan på olika 
sätt ge negativa effekter. Den fysiska planeringen kan användas som verktyg för 
att motverka segregation. Staden och stadsdelarna kan länkas ihop och barri-
ärer –  mentala och fysiska – kan överbryggas för att minska avstånd mellan 
människor och underlätta tillgängligheten. Det kan handla om utökad kollek-
tivtrafik och ett sammanhängande gatunät för att stadens resurser i form av ser-
vice, arbetsplatser och kultur med mera kan blir mer tillgängliga. Ny bebyggelse 
vid strategiska noder kan bidra till att skapa goda fysiska kopplingar och stråk 
inom och mellan stadens och regionens olika delar. Investeringar i större sam-
hällsfunktioner och institutioner i alla delar av staden kan möjliggöra mer möten 
mellan människor och att fler människor rör sig i hela staden. När mötesplater 
skapas är det viktigt att utgå ifrån platsens förutsättningar och var människor re-
dan möts, samt att utgå ifrån alla människors olika behov av hur de vill använda 
det offentliga rummet. Där det är möjligt kan dessa mötesplatser vara vid knut- 
o tyngdpunkter för att nyttja samhällsservice och stötta lokala torg.

 Ett geografiskt exempel på sammanhållen stad: För Hisingens och stadens 
utveckling vore det positivt att barriärer som Hamnbanan och Lundbyleden 
minskas. Även älven kan upplevas som en barriär och där stärkta kopplingar 
skulle skapa tillgång till vattnet samt naturliga flöden och enklare för fler att nå 
större delar av staden.

Bedömning
Bedömningen av konsekvenser utgår från följande frågeställningar:
• Bidrar översiktsplan till att geografiska samband och kopplingar stärks? 
• Bidrar översiktsplan till att geografiska och mentala barriärer överbryggs?
• Bidrar översiktsplan till att nya viktiga institutioner och samhällsfunktioner 

kan finnas överallt i staden?
• Bidrar översiktsplan till möjlighet att mötesplatser tillgängliggörs i hela sta-

den, planerade för allas behov? 

Jämförelse Stockholm
I Stockholm finns en särskild satsning 
på utvalda profilprojekt för socialt håll-
bar stadsutveckling. Grunden ska vara 
fysiska investeringar som bidrar till 
att långsiktigt utveckla berörda plat-
ser. Innovativa lösningar och arbets-
sätt ska stimuleras och tydliga socia-
la målsättningar sättas upp. Insatser 
inom profilprojekten ska stärka social 
sammanhållning genom att främja tillit 
i lokalsamhället och överbryggande 
socialt kapital. Fysiska investeringar 
ska stärka attraktivitet och motverka 
rumslig segregation. Bostadsbyggande 
ska bidra till minskad boendesegrega-
tion och innovativa boendelösningar 
kan prövas. Möjligheten att samordna 
fysiska investeringar med insatser som 
stimulerar lokal sysselsättning beaktas. 
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Översiktsplan har ambitionen att överbrygga barriäreffekter för att koppla sam-
man staden och skapa sammanhängande stråk och sammanhängande gatunät. 
Kollektivtrafiken ska skapa ett kapacitetsstarkt, snabbt, pålitligt och effektivt sätt 
att resa och för att tillgängligheten till hela staden ska öka. översiktsplan lyfter 
att de offentliga rummen ar viktiga for samspel och möten och tillgången till 
dessa ar en förutsättning for att mötas på jämlika villkor.

Översiktsplan beskriver att skapa variation mellan grönområden och olika 
kvaliteter inom grönområde som viktiga att beakta, t ex sociala värden/upple-
velsevärden som att vila, leka och motas.  översiktsplan pratar om att funktions-
blandning kan skapa nya flöden och ökade möjligheter att använda platser under 
större del av dygnet samt dra till sig människor med olika preferenser, förutsätt-
ningar och behov, vilket är positivt. Om detta sker utifrån platsens och områ-
dets förutsättningar och genom att bygga vidare på snarare än att omvandla en 
plats finns förutsättningar för ovan. översiktsplan skriver att utrymmeskrävande 
anläggningar kan behöva förläggas i andra delar av staden (än innerstaden) där 
bebyggelsen behöver vara tät. 

Väl gestaltade miljöer och tillgång till samhällsservice 
I en socialt hållbar stad är tillgången till väl gestaltade och omhändertagna mil-
jöer jämt fördelad. Den tillhörighet man känner till en plats hänger bland annat 
samman med att miljön är väl omhändertagen. Det hänger också samman med 
trygghet och förankring, att det går att läsa platsens historia och förstå dess sam-
manhang samt med möjlighet att kunna vara medskapande. Ibland kan en plats 
som av flera upplevs som ful eller ruffig kan för andra innebära ett utrymme för 
verksamhet och aktivitet som inte får plats i stadens mer etablerade rum. Ge-
nom att skapa goda förutsättningar för kultur, rekreation och idrott och genom 
närmiljöns utformning kan samspel, rekreation, lek och fysisk aktivitet stimule-
ras. Livsmiljöer har god luftkvalitet, minskat trafikbuller, likvärdig tillgång till 
bra skolor och förskolor med goda utemiljöer, grönstruktur samt kommersiell 
service i form av dagligvaruhandel. När blandstaden byggs kan en risk finnas 
att homogeniteten snarare än mångfalden ökar i ett område och viktiga funk-
tioner riskerar att försvinna, t ex. billiga verksamhetslokaler. Det kan handla om 
olika typer av mindre hantverks- och industriverksamheter, och om kulturverk-
samheter, kreativa näringar och föreningar. De fungerar som mötesplatser och 
skapar ekonomiska och sociala värden, lokalt och för hela staden och bidrar till 
en blandad, kreativ och öppen stad. En blandning av bostäder, verksamheter och 
samhällsservice kan leva dygnet runt och kan verka trygghetsskapande.

Bedömning
Bedömningen av konsekvenser utgår från följande frågeställningar:
• Bidrar översiktsplan till förutsättningar för väl gestaltade och trygga miljöer 

i hela staden?
• Bidrar översiktsplan till att kulturen på ett tydligt sätt integreras i stadsut-

vecklingen? 
• Bidrar översiktsplan till goda förutsättningar för park- och naturområden 

över hela staden? 
• Bidrar översiktsplan till god tillgång till samhälls- och kommersiell service 

fördelat över staden? 
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Översiktsplan skriver att god kvalitet på byggnader och stadsrum i hela staden 
kan bidra till att skapa likvärdiga livschanser och göra invånare stolta över sin 
stad och stadsdel. Kulturmiljön ska ses som en stödjande resurs mot vilket det 
nya kan speglas och bekräftas, god arkitektur uppstår i möte mellan gammalt 
och nytt. Viktiga frågor är vad ett stadutvecklingsprojekt kan bidra med och 
hur projektet tillvaratar platsens möjligheter. Här kan kulturplaneringen som 
verktyg införlivas för att kulturella perspektiv och kulturella resurser för att bl a 
stärka det sociala livet och stadens identitet. Enligt översiktsplan ska det säker-
ställas tillräckligt stora grönområden per person i relation till exploateringsgrad 
vid nybyggnation och förtätning, något som är grundläggande t ex för barn och 
ungas förutsättningar att utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt. Alla göteborgare 
ska ha en park eller ett naturområde inom 300 meter från sin bostad. 

Översiktsplan vill värna befintliga halvcentrala verksamhetsområden som 
tillåtande oaser för näringslivets behov av billiga lokaler och i viss mån störande 
verksamheter och vara varsam med stadsutveckling i befintliga verksamhetsom-
råden, för att undvika utträngning av företag med behov av billiga lokaler.

För en attraktiv och välfungerande stad är det av stor vikt att även service 
byggs ut i takt med bostadsbyggandet. Dessutom att utveckla stadens tyngd-
punkter, med service, kultur och arbetsplatser.

Barnperspektiv
Konventionen om barns rättigheter föreskriver att barnets bästa ska beaktas och 
analyseras i alla beslut som berör barn. I delar av den innerstad som nu planeras 
är det brist på grönområden och barnperspektivet är eftersatt. Barn väljer inte 
var de bor. Barn som har tillgång till varierade och stimulerande utemiljöer har 
bättre förutsättningar att utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt. Barn lär sig sam-
spel i bland annat lek och därför behövs platser som lockar till möten och sam-
spel. Barn och ungas mobilitet bygger i stor utsträckning på kollektivtrafik, med 
trygga stråk till och från, samt på sammanhängande gång- och cykelstråk. Unga 
Barn lever stora delar av sitt vardagsliv i förskole- och skolmiljöer. Vilka kvalite-
ter och funktioner behöver dessa miljöer ha? För unga människor, där det sociala 
samspelet är grundläggande för identitetsutvecklingen och rollen i samhället, är 
miljöns utformning särskilt viktig

Bedömning
Bedömningen av konsekvenser utgår från följande frågeställningar:
• Bidrar översiktsplan till varierade och stimulerande utemiljöer och mötes-

platser för barn och unga?
• Bidrar översiktsplan till tillräckligt tilltagna skol- och förskolegårdar? 
• Bör översiktsplan bidra till allmänna rekommendationer för barn och unga, t 

ex storlek på friyta? 

Översiktsplan trycker på att människors tillgång till värdefulla grönområden och 
gröna stråk ska värnas och utvecklas. Det ska skapas fler gröna och tillgängliga 
offentliga rum och platser, och att det är särskilt viktigt for barn och unga med 
platser där det inte förutsatts att de kan betala eller att de alltid behöver vara i 
vuxens sällskap. Borttagna naturvärden ska så långt möjligt ersättas. översikts-
plan beskriver också att gång- och cykelmöjligheter inom mellanstaden och till 
innerstaden ska förbättras och ”gående och cyklister ska ges förtur på lokalgator 
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och hastigheter anpassas efter i första hand gående”.  vilket är viktigt för unga 
människor som är de som främst använder kollektivtrafik och andra hållbara 
resesätt. 

Översiktsplan beskriver att i den täta staden behövs innovativa lösningar for 
att tillgodose behovet av grönområde inom rimligt gångavstånd, t ex parker på 
tak eller att i viss man samutnyttja parker med annan offentlig service. Utifrån 
ett socialt perspektiv blir det viktigt att fråga sig om den fysiska som mentala 
tillgänglighet att utnyttja en takbelägen park blir lika för alla? Parker på tak 
kan inte ersätta grönstrukturer i marknivå. När det handlar om att samnyttja 
skolgårdar och parker visar studier att skolbarn som har en egen gård leker på 
ett mer aktivt och fantasifullt sätt än barn som hänvisas till en närliggande park 
(Nordström, 2014) Där barnen har tillgång till en rejäl utemiljö i direkt anslut-
ning till verksamheten har den visat sig kunna ge en tredjedel av deras dagliga 
behov av fysiska aktivitet. Om barnen är beroende av vuxna för att ta sig till sin 
lekmiljö, riskerar detta att dra ned aktivitetsnivån kraftigt (Mårtensson 2012, 
Raustorp 2012).

Översiktsplan beskriver att det i den täta staden finns en utmaning i att av-
satta tillräckligt stora friytor för barns och ungas behov när konkurrensen om 
marken ökar. För att säkra barns tillgång till goda utemiljöer är det viktigt att 
frågorna finns med i den fysiska planeringen på alla nivåer. Val placerade ytor 
for barns lek ska säkras i detaljplanerna. översiktsplan skriver planera för att för-
skolor och grundskolor i första hand har tillräcklig egen friyta på kvartersmark 
inom fastigheten.

Delaktighet, inflytande och lokal kunskap
Den samhälleliga tilliten kan främjas genom att förutsättningar skapas för in-
vånarnas delaktighet något som kan ge positiva effekter både på individ- och 
samhällsnivå. En kontinuerlig dialog med medborgare och invånare är en viktig 
förutsättning för att väl underbyggda beslut kan tas, och invånare bör bjudas in 
att delta i hela processen, från problemformulering till genomförande. Genom 
att flera behov och perspektiv inkluderas när vi planerar staden så ökar förutsätt-
ningen för inflytande och delaktighet. Med hjälp av sociala konsekvensanalyser 
och barnkonsekvensanalyser kan åtgärdsförslag göras som bygger på kunskap 
och erfarenheter hos de som bor på och använder en plats, samt på den samlade 
kunskap som finns inom stadens organisation. Även byggaktörer och exploatö-
rer kan bjudas in till samtal och formulera idéer om hur de kan bidra till social 
hållbarhet. Barns och ungas egna perspektiv ska finnas med i alla processer som 
berör barn och unga och metoder och kompetens för att involvera målgruppen 
finns i staden. 

Bedömning
Bedömningen av konsekvenser utgår från följande frågeställning:
• Hur kan översiktsplan bidra till att delaktighet och inflytande stärks?

Översiktsplan rekommenderar att delaktighet och öppenhet ska prägla plane-
ringsprocesserna. I Öp beskrivs att den samhälleliga tilliten kan främjas genom 
att förutsättningar skapas för invånarnas delaktighet, något som kan ge positiva 
effekter både på individ- och samhällsnivå. Under kapitlet om blågrön struktur 
beskrivs delaktighet och inflytande i samhället som en av de mest grundläggan-
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de förutsättningarna for folkhälsan och därför ska alla ges goda förutsättningar 
att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön och aktiveringen av par-
ker- och naturområden. 

Översiktsplan beskriver att acceptans ska finnas för att olika personer har 
olika önskemål och att staden därför måste vara blandad och rymma många 
olika grupper. När det handlar om den lokala kunskapen finns i översiktsplan 
en uppmaning: ”Tyck till om din stadsdel! Vad har vi missat i beskrivningen av 
din stadsdel?” En inbjudan till invånare att komma med kunskap och erfarenhet 
om sin stadsdel? De lokala delområdesbeskrivningarna som finns i översiktsplan 
utgår bland annat från stadsdelarnas lokala kunskapsbaser.

Göteborgs stad har utvecklat några verktyg där invånare och medborgare kan 
ge förslag på förändringar för utveckling av staden är bland annat Min stad, ett 
webverktyg i form av en karta där invånare bland annat kan skicka in idéer. De 
förslag som läggs in tas om hand av stadsbyggnadskontorets handläggare som 
en del av stadens planarbete. Idag finns ingen möjlighet till återkoppling, vilket 
kunde vara en utvecklingspotential. Ett annat verktyg är Göteborgsförslaget, där 
invånare kan skicka in idéer till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. 
Förslag som får mer än 200 röster under 90 dagar behandlas av ansvarig politisk 
nämnd. Idag har 51 ärenden beslutats och av dessa har tre genomförts full ut, 
fjorton delvis och resten genomförs inte alls.

Sammanfattande slutsatser
Ett antal utmaningar och frågor har identifierats utifrån det sociala perspektivet. 
Frågorna och beskrivningen utgör en del av samrådshandlingarna med möjlig-
het för flera att komma med synpunkter. Frågorna är också underlag för en kon-
tinuerlig konsekvensbedömning av översiktsplanen under hela arbetsprocessen. 

Passande bostäder beskriver utmaningarna med bostadsbristen, konsekven-
serna av den, vilka som drabbas samt svårigheten med att åstadkomma passande 
bostäder för alla. Översiktsplanen bidrar till att skapa försättningar för att fler 
ges möjlighet att få en bostad, men med risk att de som mest behöver en bostad 
inte har möjlighet, på grund av för höga boendekostnader. 

 Sammanhållen stad beskriver att staden och stadsdelarna behöver länkas för 
att stadens resurser kan blir mer tillgängliga. I översiktsplanen finns en ambition 
att överbrygga barriäreffekter. Översiktsplanen lyfter också de offentliga rum-
men som en förutsättning for att mötas på jämlika villkor. 

Väl gestaltade livsmiljöer och tillgång till samhällsservice beskriver vikten 
av tillgång till goda utemiljöer, kultur, rekreation, likvärdig tillgång till skolor och 
förskolor, grönstruktur, kommersiell service med mera. Översiktsplanen beskri-
ver att god kvalitet på byggnader och stadsrum i hela staden kan skapa likvärdiga 
livschanser, att alla göteborgare ska ha en park eller ett naturområde inom 300 
meter från sin bostad. Det är vidare av stor vikt att service byggs ut i takt med 
bostadsbyggandet. 

Barnperspektiv beskriver att i delar av den stad som planeras är det brist på 
grönområden, att barn som har tillgång till varierade och stimulerande utemiljö-
er har bättre förutsättningar att utvecklas. Översiktsplanen vill att det ska skapas 
fler gröna och tillgängliga offentliga rum och platser. För att säkra barns tillgång 
till goda utemiljöer är det viktigt att frågorna finns med i den fysiska planeringen 
på alla nivåer. 

Delaktighet, inflytande och lokal kunskap beskriver att en kontinuerlig di-
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alog med medborgare och invånare är en viktig förutsättning för att väl under-
byggda beslut kan tas. Översiktsplanen skriver att delaktighet och inflytande i 
samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan och 
ska alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma 
miljön. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Utgångspunkter
Beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna är inriktad på övergripande 
samhällsekonomiska resonemang. Utgångspunkt för ett resonemang kring de 
ekonomiska konsekvenserna är följande frågeställningar:

Hur bidrar översiktsplanen till
• Attraktivitet: vilja att investera i Göteborg, ökad turism, ökad hälsa, varu-

märke
• Bra bostäder: ekonomiskt överkomliga, effektivt markutnyttjande
• Arbete/meningsfull sysselsättning: arbetsmarknadsregion, logistiknav, inno-

vation
• Bra transporter: tillgänglighet, kapacitet, kollektivtrafik, restid

Även kommunalekonomiska aspekter beskrivs kopplade till översiktsplanens ge-
nomförande beskrivs översiktligt i konsekvensbeskrivningen.

Attraktivitet
Göteborg är en stad som växer och fram till år 2050 beräknas staden växa med 
ytterligare ca 250 000 nya invånare. Städer som växer tenderar att få en bätt-
re ekonomisk utveckling än stagnerande/krympande städer. Förutsättningar för 
ekonomisk utveckling i mått av ökad tillverkning av varor och tjänster ges om 
staden ger plats åt fler invånare och arbetsplatser. Planens intentioner är att ska-
pa tätare och mer sammanhållna stadsdelar. Göteborg som en stark kärna i ar-
betsmarknadsregionen leder till en större diversifiering i näringslivet och blir på 
så sätt mindre sårbart för nedgångar i enskilda branscher.  

För ett växande näringsliv med hög sysselsättning över tid krävs goda förut-
sättningar för näringslivet i Göteborg och regionen. Kompetensförsörjning, till-
gång till arbetskraft med rätt kompetens, är näringslivets viktigaste faktor för att 
kunna generera tillväxt. Översiktsplanens strategier för en sammanhållen, nära 
och robust stad bidrar till näringslivets kompetensförsörjning genom att vara en 
bra stad för människor att leva i. 

En växande stad med täta och fina stadsmiljöer tenderar att öka sin attraktivi-
tet. Bedömningen är att förtätning av staden kommer att öka stadens attraktivi-
tet på många plan. Förtätning kommer att ge positiva följdverkningar på kultur, 
service och handel. Att utveckling även föreslås kring tyngdpunkter i Torslanda 
– Amhult och Brottkärr kommer att öka möjligheten till att bosätta sig på att-
raktiva platser i Göteborg. 

Bra bostäder
En växande stad med ett relativt stort inslag av ej ianspråktagna ytor ökar möj-
ligheten till att komplettera med bra bostäder. Genom förtätning av staden 
kommer stadens utbud av bostäder att öka i såväl centrala staden som i mellan-
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staden. Förtätning kommer att innebära ett effektivt markutnyttjande av stadens 
centrala delar och öka möjligheten för staden att utnyttja redan byggd infra-
struktur. Att utveckling även föreslås kring tyngdpunkter i Torslanda – Amhult 
och Brottkärr kommer att öka möjligheten till att bosätta sig på attraktiva plat-
ser i Göteborg. 

Arbetstillfällen
För ett växande näringsliv med hög sysselsättning över tid krävs goda förutsätt-
ningar för näringslivet i Göteborg och regionen. Kompetensförsörjning, tillgång 
till arbetskraft med rätt kompetens, är näringslivets viktigaste faktor för att kun-
na generera tillväxt. Översiktsplanens strategier för en sammanhållen, nära och 
robust stad bidrar till näringslivets kompetensförsörjning genom att vara en bra 
stad för människor att leva i. Det krävs även att Göteborg erbjuder goda före-
tagsmiljöer för det befintliga näringslivet att verka i, och tillgång till mark i rätt 
lägen för nyetableringar. Inom Göteborgs kommun råder det konkurrens om 
marken. Mark som görs tillgänglig för näringslivet behöver prioriteras utifrån 
vilken sysselsättning den kan generera och i vilken grad den tillgodoser ett pri-
oriterat behov.

Översiktsplanen beskriver inriktning för olika typer av företagsmiljöer i syfte 
att skapa förutsättningar för ett diversifierat näringsliv med hög sysselsättning 
i en bredd av branscher; innerstaden ska erbjuda goda miljöer för handel och 
kontor, framförallt i attraktiva blandade miljöer. I mellanstaden och ytterstaden 
erbjuds företagsområden och till viss del områden för störande verksamheter. 
För en god spridning av arbetstillfällen och service till invånarna beskrivs stra-
tegier för att attrahera det privata näringslivets investeringar till tyngdpunkter 
runt om i staden. 

Göteborg är regionens kärna och landets andra största stad. Det innebär att 
det här finns särskilt goda förutsättningar för den växande kunskapssektorn som 
är beroende av den stora arbetsmarknaden. Kontorsnäringar står för den absolut 
största sysselsättningstillväxten i regionen. Att ta tillvara potentialen som regi-
onens kärna handlar, ur ett sysselsättningsperspektiv, framförallt om att erbjuda 
goda förutsättningar för kontorsnäringar. Det sker en omvandling av relativt 
centrala verksamhetsområden mot blandad bebyggelse med kontorsarbetsplatser 
och bostäder. Med tanke på näringslivets strukturomvandling och Göteborgs 
roll som regionkärna bedöms det vara en naturlig utveckling. Verksamhetsmark 
för företag vars verksamhet inte passar att bedrivas i den täta staden kommer 
dock även fortsättningsvis kunna erbjudas i Göteborg. 

En mängd företag som är lokaliserade i stadens befintliga verksamhetsområ-
den är inte av ”störande” karaktär. De står dock för en stor del av stadens arbets-
platser. Översiktsplanen föreslår därför verksamhetsområden av två olika slag; 
industriområden för störande verksamheter som tex logistik och företagsområ-
den för en variation av branscher. För att värna näringslivets behov i båda dessa 
områden föreslås en restriktiv hållning för bebyggelseutveckling med bostäder. 

Göteborgs möjlighet att erbjuda plats för industri är begränsad. Tillgången 
till industrimark behöver sättas i ett regionalt perspektiv. Översiktsplanen före-
slår att de områden som tidigare pekats ut som framtida verksamhetsområden 
prövas att omvandlas till industrimark. Därtill uppmuntras till utveckling och 
förtätning av befintliga verksamhetsområden mot industriområden eller före-
tagsområden. Översiktsplanens områden och strategier bedöms sammantaget 
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vara rimligt i relation till näringslivets behov av mark för industri i hela regionen. 
I Göteborg finns Skandinaviens största containerhamn och här hanteras ca 

60 procent av landets containerhandel och samtidigt en stor andel av landets 
industri- och logistikverksamheter. Att värna detta är viktigt för Göteborgs 
framtid som ett logistiknav vilket i sin tur generar många arbetstillfällen. Över-
siktsplanen vill bland annat främja godstransporter på fartyg, värna hamnen och 
dess utvecklingsmöjligheter, samverka regionalt vid lokalisering och planering av 
logistikcentraler och transportintensiva verksamheter 

 
Bra transporter
En växande stad med ökad förtätning och utveckling av stadens tyngdpunkter 
kräver stora satsningar på utökad infrastruktur. Planens intentioner är att ska-
pa tätare och mer sammanhållna stadsdelar. Detta medför att platsen för trafik 
ytmässigt minskar. Den transportform som tar störst plats är resande via bil, 
biltrafiken i centrala staden ska enligt översiktsplan minska med 25 procent. För 
att tillgängliggöra staden måste barriärer byggas bort och biltrafik minskas till 
förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. Detta ger i sin tur hälsovinster ge-
nom att invånarna får mer vardagsmotion. Minskad biltrafik leder till minskad 
klimatpåverkan samt hushållar bättre med naturresurser.  Båda dessa effekter har 
positiv inverkan på ekonomisk hållbarhet.

Förslaget till ny översiktsplan verkar för en förtätning och sammanlänkning 
av staden. Ett utredningsområde för att möjliggöra ett nytt läge för hamnbanan 
öppnar för möjligheten att ta bort en stor barriär och på så sätt underlätta att 
bygga sammanstaden. Att ändra hamnbanans läge kommer att vara dyrt så en 
fördjupad kostnads/nyttoanalys bör göras. 

Kommunalekonomiska konsekvenser
Den omfattande omvandling och förtätning som översiktsplanen ger inrikt-
ningen för, inom framförallt delar av innerstaden och i mellanstaden förutsätter 
mycket stora ekonomiska investeringar från Göteborgs stad, andra offentliga 
organisationer och inte minst från det privata näringslivet i form av till exempel 
fastighetsbolag som investerar i bostads-, kontors-, hotell- och handelsfastighe-
ter. En stor del av Göteborgs stads investeringar i gator, parker och andra all-
männa platser i utbyggnadsområdena finansieras i praktiken genom försäljning 
av byggklar mark samt genom tecknande av avtal om exploateringsbidrag med 
andra fastighetsägare som genom nya detaljplaner får ny eller utökad byggrätt. 
Även för finansiering av något mera övergripande anläggningar, som staden helt 
eller delvis bekostar, är inkomsterna från exploateringsverksamheten betydelse-
fulla då de ökar stadens inkomster på central nivå (förutsatt att exploaterings-
verksamheten ger ett nettoöverskott). Inkomsterna förutsätter i sin tur att bo-
stads- och kreditmarknaderna fungerar väl samt för framförallt vissa områden 
att efterfrågan på till exempel kontorslokaler är hög. 

Kostnaderna för omvandling av till exempel tidigare hamn- och industriom-
råden är dock i många fall så höga att inkomster från exploateringsverksamheten 
trots höga markvärden inte täcker alla utgifter, i synnerhet inte om något mera 
övergripande infrastruktur räknas med. 

Även om det över tid alltid sker upp- och nedgångar i den ekonomiska kon-
junkturen som påverkar efterfrågan på bostäder och lokaler och därmed ut-
bygg¬nadstakten, är den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg helt beroende 
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av att Göteborg i allt väsentligt fortsätter att uppfattas som en attraktiv, trevlig 
och dynamisk stad med goda möjligheter till sysselsättning och försörjning, och 
där också näringslivsklimatet är gott. Det är i detta sammanhang det finns störst 
förutsättningar för att klara av långsiktiga och mycket viktiga investeringar i bo-
städer, skolor, torg och handelsplatser som behöver göras i de socioekonomiskt 
svagare delarna av Göteborg, och att härigenom minska segregationen. 

En av de faktorerna som skulle kunna bromsa en sådan utveckling är om ett 
ökat antal individer och hushåll upplever nästan oöverstigligt stora problem att 
få tillgång till en vettig bostad, dels på grund av långa kötider till hyresrätter, 
dels på grund av att låneregler och finansieringsmöjligheter för bostadsrätter och 
äganderätter förhindrar inträde på denna del av bostadsmarknaden, vilket i sin 
tur dämpar bostadsbyggandet. 

Sammanfattande slutsatser
Om översiktsplanens inriktningar genomförs så som de beskrivs i planförslaget 
kan de bidra positivt till attraktivitet, bra bostäder, sysselsättning, bra transpor-
ter och ekonomisk hållbarhet. Vissa delar av förslaget till ny översiktsplan till 
exempel nytt läge för hamnbanan bör utredas vidare med kostnads/nyttoanalys.

Den omfattning av stadsutveckling som översiktsplanen visar är helt beroen-
de av att Göteborg fortsatt uppfattas som en attraktiv stad med goda möjligheter 
till försörjning och ett bra näringslivsklimat. Genom detta finns möjligheter att 
klara utmaningarna med bland annat segregationen genom investeringar i de 
socioekonomiskt svaga delarna av Göteborg.
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GENOMFÖRANDE AV ÖVERSIKTSPLANEN
Innebörden av genomförande av översiktsplanen 
Med genomförande av översiktsplanen menar vi på en övergripande nivå fram-
förallt ett förverkligande och upprätthållande av översiktsplanens utvecklings-
strategi med dess prioriterade inriktningar och under-strategier. Vad krävs för 
att Göteborg under de kommande årtiondena på allvar ska gå mot att bli en 
mer sammanhållen stad och att fler människor ska uppleva att de har en närhet 
och tillgång till stadens resurser? Hur uppnås ett varierat utbud av bostäder i 
olika delar av staden inklusive i de särskilt utsatta områdena? Vilka faktorer är 
viktiga för en fortsatt utbyggnad av snabb och pålitlig kollektivtrafik som binder 
samman staden? Och vad krävs för ett förverkligande och upprätthållande av de 
strategier som identifierats som viktiga och avgörande för att Göteborg på olika 
sätt ska bli en mer robust stad? 

Frågorna är inte helt enkla att svara på, men hänger i stor utsträckning 
samman med relativt övergripande förutsättningar avseende till exempel sam-
hälls-och kommunalekonomi, lagar och andra regler, men också med kommu-
nens och andra offentliga organs organisation och processer. Många av dessa 
förutsättningar styrs och påverkas av politiska beslut på olika nivåer. Men svaren 
handlar inte bara om dessa förutsättningar, utan också om sådana saker som or-
ganisationskulturer och förutsättningar för kunskapsuppbyggnad, ledarskap på 
såväl politisk nivå som på förvaltningsnivå, samverkan med näringsliv och forsk-
ningsinstitut, och till viss del t o m om enskilda tjänstepersoners kunskaper och 
engagemang inom förvaltningar och konsultföretag. 

Vad Göteborg kan påverka 
Göteborgs stad råder själv över en hel del av de förutsättningar som krävs för 
att uppnå en utveckling i linje med de prioriterade strategierna, men är i många 
avseenden beroende av faktorer som staden inte har någon möjlighet att påverka. 
Det finns självklart också faktorer som ligger någonstans mittemellan vad staden 
själv råder över och vad man inte kan påverka, men där det har stor betydelse hur 
staden agerar. Förutsättningarna för näringslivets och därigenom arbetsmark-
nadens långsiktiga utveckling är ett exempel på en sådan dimension. Närings-
livets utveckling påverkar i sin tur såväl befolkningsutvecklingen som stadens 
och regionens ekonomi och invånarnas köpkraft och betalningsförmåga för bl a 
sitt boende. Vad gäller kommunernas och Västragötalandsregionens ekonomier 
påverkas dock effekterna av skatteutjämningssystemet. 

Stadsutveckling i en storstad och i en storstadsregion innefattar mycket kom-
plexa planerings- och genomförandeprocesser med många inblandade parter. 
Göteborgs stad kan sägas ha rådighet över hur stadens egen organisation är upp-
byggd, men kan inte direkt påverka hur andra samverkansparter, t ex statliga och 
regionala organ, är organiserade och verkar. I större stadsutvecklingsprojekt är 
de olika organisationernas planerings- och genomförandeprocesser sammanlän-
kade med en mängd olika beroenden. Trots beroendet av andra parter är Göte-
borg stads egen organisation och egna interna processer av stor betydelse för hur 
framgångsrikt arbetet med stadsutvecklingsfrågorna blir. En tydlig organisation 
och tydliga processer underlättar även samarbetet med andra parter. 
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Verktyg för att genomföra översiktsplanen
Stadens viktigaste verktyg för genomförandet av översiktsplanen är dels den 
fysiska planeringen genom fördjupningar av översiktsplanen, planprogram och 
detaljplaner, dels markägandet och markpolitiken, dels investeringsplaneringen 
och då inte minst samordningen av olika typer av investeringar kopplade till 
stadsutvecklingen. 

Vad gäller den fysiska planeringen är det väsentligt att det sker en planering 
på områdesnivå. Mer strukturellt viktiga frågor bör läggas fast i översiktsplanen 
inkluderande de fördjupningar av denna som görs. I en del fall räcker översikts-
planen som underlag för att starta en detaljplan, men i många fall är ett planpro-
gram på områdesnivå en lämplig planeringsform för att studera, utreda och ha 
dialoger kring markanvändningen och den lokala infra¬strukturen inom t ex en 
stadsdel eller en del av en sådan. Det är viktigt att i dessa arbeten fånga upp och 
beakta alla väsentliga funktioner som kräver utrymme, och se till att dessa tas 
omhand i efterföljande detaljplanearbeten. Detta gäller inte minst de kommuna-
la behoven i form av förskolor och skolor, idrottsplatser, bibliotek och kulturhus 
mm, men det gäller även att se till att det finns utrymme för kommersiell service 
i lämpliga lägen. 

Kopplat till den fysiska planeringen på områdesnivå är det även viktigt att 
det sker en ekonomisk analys och en tidig bedömning av utbyggnads- och ex-
ploateringsekonomin för föreslagna åtgärder, och att det tas fram någon form av 
genomförandeplan inkluderande en planering av hur och av vilka parter olika 
åtgärder ska finansieras. 

Planeringsarbetena måste samordnas med stadens långsiktiga investerings-
planering vad avser framförallt infrastruktur, men även för andra ändamål, till 
exempel lokaler för skola, kultur och idrott.

I detta sammanhang bör Göteborgs stads åtaganden kopplade till Sverige-
förhandlingen nämnas. Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Staten, Väs-
tra Götalandsregionen och Göteborgs stad träffat avtal om samfinansiering 
och genomförande av ett antal viktiga kollektivtrafikåtgärder inom Göteborgs 
innerstad och mellanstad. Genom avtalen åtar sig Göteborgs stad att själv el-
ler genom andra markägare uppföra totalt närmare 46 000 bostäder fram till 
och med 2035 inom definierade influensområden kring kollektivtrafikobjekten. 
Detta bostadsåtagande kommer att vara styrande för inom vilka stadsdelar och 
primärområden en betydande del av detaljplaneringen och bostadsexploatering 
kommer att ske under denna tidsperiod. Indirekt har bostadsåtagandet också en 
stor påverkan på stadens investeringar i olika former av kommunal service inom 
aktuella stadsdelar.

Göteborgs stad har ett betydande markinnehav i Göteborg, även om stadens 
andelar av den utvecklings- och exploateringsbara marken inom olika delar av 
staden varierar. Markägandet och markpolitiken är dock som ovan nämnts ett 
av stadens viktigare verktyg vid genomförandet av översiktsplanen. Inom Göte-
borgs stad är det fastighetsnämnden som utövar stadens markägarroll (utanför 
bolagssektorn).

 Genom strategiska mark- och fastighetsförvärv kan markreserven utvecklas 
över tid, för att sedan underlätta genomförandet av olika stadsutvecklings- och 
exploateringsprojekt. Kommunen behöver långt ifrån äga all mark inom områ-
dena, men erfarenheten visar att genomförandet och möjligheterna att till ex-
empel tillgodose behovet av olika former av kommunal service underlättas av 
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ett relativt stort kommunalt ägande. Som tidigare nämnts kan exploateringsbar 
kommunägd mark indirekt också bidra till stadens finansiering av mera övergri-
pande infrastruktur och också till investeringar i lokaler för kommunal service. 

Att kommunen kan erbjuda mark för olika former av näringslivsändamål un-
derlättar för företagsetableringar, och markägandet underlättar vid lokaliseringar 
av så kallade svårplacerade verksamheter, till exempel värmeverk, fångvårdsan-
stalter och bussdepåer.

Genom markanvisningar kan staden påverka vad som byggs på den kommu-
nägda mark som ska säljas eller upplåtas med tomträtt, men också ställa krav på 
att den som bygger lever upp till olika former av åtaganden, t ex vad avser ekolo-
gisk hållbarhet, social hållbarhet och sociala åtaganden, till exempel att ett visst 
antal bostäder ska hyras ut till hushåll med särskilda behov. Grunderna för detta 
följer av Göteborg stads markanvisningspolicy (Anvisning av mark för bostäder 
och verksamheter – Policy och regler).

Genom markanvisningstävlingar kan marknaden sporras till att ta fram för-
slag till bebyggelse som till exempel höjer nivån på arkitekturen, visar på nya 
innovativa lösningar för ett lågt klimatavtryck eller avser lösningar och koncept 
för att möjliggöra en lägre hyresnivå än vid normal nyproduktion. Det är inte 
enbart vid renodlade markanvisningstävlingar som marknaden kan stimuleras 
till att höja nivån på bebyggelsens utformning och gestaltning samt att föreslå 
innovativa lösningar av olika slag. Detta kan även ske vid normalmodellen för 
markanvisningar i Göteborg – så kallat jämförelseförfarande. 

I Göteborg har i modern tid, markanvisning oftast lämnats före start av de-
taljplan. Med förebild från både andra svenska kommuner, andra europeiska 
länder som till exempel Tyskland, och från hur marktilldelning ofta skett i Gö-
teborg, i mer historisk tid, är inriktningen nu att i högre utsträckning lämna 
markanvisning med färdig detaljplan. Möjligheterna är då större att styra mot 
kvalitetsfaktorer, till exempel gestaltning. En annan viktig aspekt är att metoden 
underlättar för mindre aktörer att genomföra bostadsprojekt, vilket stimulerar 
till mångfald och konkurrens. Det finns dock planerings- och exploateringssi-
tuationer där det är en fördel att byggintressenterna är med redan från början i 
detaljplanearbetet, och det troliga är att Göteborg i framtiden kommer att lämna 
markanvisningar såväl före som efter detaljplanläggning, beroende på situation. 
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Yttrande över planändring för Kv. Borås Solhem 4. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva 

möjligheten att ändra detaljplanen. Tallarna på höjden ska värnas. 

Parkeringslösningen bör ses över och inte göra intrång på områdets grönska. 

Datum 

2019-03-18 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-03-18 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-03-22 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00472 3.1.1.2 Programområde 4 

Handläggare: Charlotta Tornvall 

Datum 

2019-03-08 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP2 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 
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Sida 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00472 3.1.1.2 

Yttrande över planändring för Kv. Borås Solhem 4. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 

att ändra detaljplanen. Tallarna på höjden ska värnas. Parkeringslösningen bör 

ses över och inte göra intrång på områdets grönska.  

Ärendet i sin helhet 

Sökande vill förtäta fastigheten Solhem 4  med ytterligare flerbostadshus. 

Förslaget går i linje med den översiktliga planeringen där inriktningen är att 

utveckla en blandad stadskaraktär i centrala och centrumnära lägen.     

Planen ingår i ett större icke planlagt område som med fördel bör ses över och 

en projektstudio för området har genomförts för att bedöma möjlig utveckling 

på lång sikt både vad det gäller bebyggelseutveckling, trafiknät och 

grönstruktur. Ansökan överensstämmer med denna utveckling och 

planläggning kan ske tillsammans med pågående planändring för Solhem 1. 

Då marken är ett Klass III område i grönområdesplanen kan 

kompensationsåtgärder för förlorade gröna värden krävas. 

Den intilliggande kulturhistorisk utpekade villamiljöerna i Östermalm kv 

Fjällvråken behöver beaktas. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan planbesked Solhem 4, 2018-06-14

2. Översiktskarta Solhem 4, 2019-03-18

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggandsnämnden, detaljplanering@boras.se

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette 

Carlson (M): Dags för barn- och ungdomsledare att 

visa utdrag ur belastningsregistret 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras att inom ramen av certifieringen 

”Säker och trygg förening” stödja och uppmana föreningar att begära utdrag ur 

belastningsregistret vid särskild anledning eller misstanke om brott.

Datum 

2019-03-15 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-03-18 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-03-18 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00305 1.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Peder Englund 

Datum 

2019-03-08 Peder Englund 

Avdelningschef 

CKS1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2018-00305 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette 

Carlson (M): Dags för barn- och ungdomsledare
att visa utdrag ur belastningsregistret 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad. 

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras att inom ramen av certifieringen 

”Säker och trygg förening” stödja och uppmana föreningar att begära utdrag ur 

belastningsregistret vid särskild anledning eller misstanke om brott.      

Ärendet i sin helhet 

Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 lämnat in förslaget att uppdra 

åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga 

berörda nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från 

belastningsregistret från alla barn- och ungdomsledare inom Borås föreningar.         

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden. 

Fritids- och folkhälsonämnden har i grunden uppfattningen att föreningslivet 

ska vara säkert och tryggt. Därför har nämnden tagit fram ett 

certifieringsunderlag som kallas ”Säker och trygg förening”.  

Fritids- och folkhälsonämnden anser inte att ett krav på registerutdrag ur 

belastningsregistret får den effekt som motionen avser. Ett utdrag ur 

belastningsregistret är ingen garanti för att hitta olämpliga ledare, dessutom är 

det svårt att kontrollera eller följa upp. Utifrån Överenskommelsens värdegrund 

anser vi heller inte att det ska ställas mot att föreningen ska få föreningsbidrag.  

I stället kan frågan och arbetet med fördel lyftas in som en punkt under 

samlingsnamnet ”Säker och trygg förening” och det trygghetsskapande arbetet i 

föreningen. 

Genom dessa insatser är och blir föreningarna medvetna om riskerna och kan 

själva ta ställning i frågan.     

Beslutsunderlag 

1. Motion från Moderaterna

2. Svar på remiss från Fritids- och folkhälsonämnden
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MOTION  2018-04-12 

 

Dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret 
 

Borås Stad ska vara en säker och trygg kommun. För att få lokalbidrag kräver kommunen därför 
att föreningar ska vara certifierierade som Säker och trygg förening. Det innebär att föreningar - för 
att vara berättigade till bidrag - behöver leva upp till vissa kriterier. Till exempel ska det i varje 
förening som mottar bidrag finnas rutiner för brandsäkerhet, policy mot droganvändning, krav på 
kunskaper i hjärt- och lungräddning, med mera. Det är sammantaget en uppsättning mycket 
viktiga kriterier för att den föreningsverksamhet som kommunen finansierar också vara så trygg 
som möjligt. Från Moderaternas sida ser vi dock utvecklingspotential i det goda arbete som redan 
pågår.   
 
Föreningslivet för våra barn- och unga står oss ofta varmt om hjärtat. Vi anser därför att man 
som förälder ska känna sig 100 procent trygg över att lämna sitt eller sina barn på vald aktivitet. 
Stadens föreningar har det yttersta ansvaret för att skapa en trygg verksamhetsmiljö. Moderaterna 
föreslår därför att det ska bli obligatoriskt för alla barn- och ungdomsledare, föreningsledare och 
tränare i boråsföreningar att visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Kravet ska inte 
bara gälla för nya ledare som rekryteras utan även för de som redan verkar i föreningen. Om 
registerutdraget skulle visa att ledaren är dömd för ett grövre brott, såsom vålds, sexual- och/eller 
narkotikabrott ska personen inte få verka som ledare för barn- och unga. Enligt lagen har alla 
som rekryteras för arbeten som innefattar direkta kontakter med barn under 18 år – till exempel 
inom skola och barnomsorg – en skyldighet att visa upp ett utdrag ur brottsregistret för 
arbetsgivaren. Detta anser vi även borde gälla för samtliga föreningar i Borås som bedriver 
verksamhet för barn och unga, eftersom barnens trygghet och säkerhet på fritiden rimligen är 
minst lika viktig som i exempelvis skola och barnomsorg.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga berörda 
nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från belastningsregister från alla barn- och 
ungdomsledare inom Borås föreningar. 
 
 
Annette Nordström (M)  Annette Carlson (M) 
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§ 88 Dnr FOFN 2018-00086 3.6.7.25 

Svar på motion från Annette Nordström (M) och 
Annette Carlson (M) - Dags för barn- och 
ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka motionen Dags för barn- 
och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret, Annette Nordström 
(M) och Annette Carlson (M) samt översända beslutet till Kommunstyrelsen..  

Reservation 

 Rödgröna gruppen reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till beslut.      

Sammanfattning av ärendet 

Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har skrivit en motion om att 

”Det är dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur 

belastningsregistret”. Föräldrar ska känna sig 100 % trygga när de lämnar sina 

barn till valda aktiviteter. Förslagsställarna anser i motionen att det ska vara 

obligatoriskt för att få föreningsbidrag och ska omfatta både nya och gamla 

ledare. 

 

BRIS har i sin rapport 2017:2 ”Sexuella övergrepp inom idrotten” listat ett antal 

rekommendationer till idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen ”bör kräva registerutdrag 

från personer som kommer i kontakt med barn genom anställning eller 

uppdrag”. BRIS skriver också att man ska ”klargöra vilka etiska regler som 

gäller i föreningen med tillhörande handlingsplan”. 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i grunden uppfattningen att 

föreningslivet i Borås ska vara säkert och tryggt. Därför har nämnden tagit fram 

ett certifieringsunderlag som kallas ”Säker och trygg förening”. I materialet 

säkerställer man inom föreningen att lokaler är brandsäkra, att det finns ett 

miljöarbete, policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak med 

mera. Certifieringsunderlaget har reviderats genom åren till att omfatta fler 

punkter som bedömts som särskilt viktiga att arbeta med. Certifieringen är 

frivillig men är sedan 2015 kopplad till lokalbidraget för de föreningar som äger 

sina lokaler. I dagsläget är det ett hundratal föreningar som är certifierade. 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser inte att ett krav på registerutdrag ur 

belastningsregistret får den effekt som motionen avser. Ett utdrag ur 

belastningsregistret är ingen garanti för att hitta olämpliga ledare, dessutom är 

det svårt att kontrollera eller följa upp. Utifrån Överenskommelsens värdegrund 

anser vi heller inte att det ska ställas mot att föreningen ska få föreningsbidrag. 

Istället kan frågan och arbetet med fördel lyftas in som en punkt under 
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samlingsnamnet ”Säker och trygg förening” och trygghetsskapande arbete i 

föreningen där det med diskussionsmaterial och fakta säkerställs att 

föreningarna diskuterar värdegrundsfrågor och barnens rätt att själv bestämma 

över sin kropp. SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet har fokus på 

frågan och erbjuder föreningarna att utbilda sina ledare i ämnet. Genom dessa 

insatser är och blir föreningarna medvetna om riskerna och kan själva ta 

ställning i sakfrågan. 

 

Yrkanden: 

 

Ordförande Ida Legnemark (V) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutar enligt utsänt förslag över rubricerad motion. 

 

Annette Nordström (M) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att 

tillstyrka rubricerad motion. 

 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Fritids- och 

folkhälsonämnden beslutat i enlighet med det upprättade förslaget. 

 

Omröstning begärs. 

 

Propositionsordning 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförandens förslag 

röstar ja och den som bifaller Annette Nordströms (M) förslag röstar nej. 

Vinner nej har Annette Nordströms (M) förslag bifallits.  

 

Vid omröstning röstas ja av Ida Legnemark (V), Christer Lundberg (S), Ulla-

Britt Möller (S) och Erik Johnson (MP) samt nej av Annette Nordström (M), 

Lars Andersson (M), Linda Pålemo (L), Ingela Hallgren (KD) och Jan Nilsson 

(SD). 

 

Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet 

med Annette Nordströms förslag.           

 

Beslutsunderlag 

1. Motionen, 2018-04-16 

2. Missiv, 2018-04-16 

3. BRIS rapport övergrepp inom idrotten 
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Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-05-18.  
    
 
Ida Legnemark (V) Erik Johnson (MP) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-05-21. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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