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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00424 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende till KS 2022-06-07 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslut  - Lägesrapport - Projekt 

Närsjukhus Skene mars 2022.   (bil.) 

Dnr 2021-00785 

 

2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslut  - Lägesrapport - Projekt 

Närsjukhus Skene april 2022.   (bil.) 

Dnr 2021-00785 

 

3. Direktionsprotokoll från sammanträde den 22 april 2022 för Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  (bil.) 

Dnr 2022-00168 

 

4. Undertecknat medfinansieringsavtal mellan Tekniska nämnden och 

Trafikverket - Ny gång- och cykelväg igenom och i anslutning till 

vägport, väg 42 i Fristad   (bil.) 

Dnr 2022-00412 

 

5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB  

den 20 april 2022.    (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB   

den 25 april 2022.    (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

7. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB   

den 25 april 2022.    (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 



Borås Stad 
  Sida 
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8. Undertecknat samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad 

från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. (bil.) 

Dnr 2021-00551 

 

9. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2021  

från Stadsrevisionen.   (bil.) 

Dnr 2022-00428 

 

10. Integritetsskyddsmyndighetens beslut om tillstånd till kamerabevakning 

för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. DI-2021-5188 (bil.) 

Dnr 2022-00004 

 

11. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds sammanträden den 29 april 2022. (bil.) 

Dnr 2022-00243 

 

12. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås  

den 28 februari 2022.   (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

13. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås  

den 15 mars 2022.    (bil.) 

Dnr 2022-00031 

 

14. Protokoll från medlemssamråd för Sjuhärads samordningsförbund  

den 24 mars 2022.    (bil.) 

Dnr 2021-00919 

 

15. Finansrapport Borås stad 220430   (bil.) 

Dnr 2022-00022 

 

16. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om justering av verksamhetsplan  

för detaljplanering 2022.   (bil.) 

Dnr 2021-00824 

 

               

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2022-03-24 

Diarienummer SÄS 2021-00906 

Västra Götalandsregionen 

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Handläggare: Marko Anttila 

Telefon: 033 – 616 10 00 

E-post: marko.anttila@vgregion.se 

Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 

Lägesrapport - Projekt Närsjukhus Skene mars 

2022 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna upprättad 

lägesrapport och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 30 september 2021, 

§ 88, fattades beslut om uppdragshandling för projekt Närsjukhus Skene. 

Uppdraget innebär att kartlägga nuläget samt ta fram ett förslag på hur SÄS Skene 

kan utvecklas till ett Närsjukhus i enlighet med regionstyrelsens beslut från den 

20 april 2021, § 111. Beslutet anger att ”Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Skene 

förslås bli ett närsjukhus som ska bedriva ett lokalt anpassat vårdutbud. SÄS ska 

utveckla ett operationscentrum för planerade operationer inom ortopedi, kirurgi 

och urologi med tillhörande mottagningar och slutenvårdsplatser i Skene.” 

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har inom ramen för projektet fördjupat 

samverkan med berörda huvudmän. Den fördjupade samverkan syftar till att över 

tid skapa hållbara samverkansformer enligt projektets utformning med mål om 

ökad patientnytta, ökad tillgänglighet med fokus på närområdet och 

kostnadseffektivitet. 

I syfte att få en effektiv och flexibel projektorganisation har ett antal delområden 

identifierats: 

• Behov och utbud av primärvård 

• Behov och utbud av specialistvård 

• Invånartjänster 

• Nyttjande av lokaler och utrustning 

https://www.vgregion.se/sas
mailto:sas@vgregion.se
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Bedömningen är att projektet genomförs enligt plan där en slutrapport utifrån 

uppdraget ska levereras till de politiska uppdragsgivarna, sjukhusstyrelsen och 

södra hälso- och sjukvårdsnämnden, den 31 maj 2022. Därefter tar den politiska 

beredningen vid. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Ett aktivt arbete, utifrån den av styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade 

uppdragshandlingen för Närsjukhus Skene, påbörjades vid årsskiftet 2021/2022. 

Det initiala arbetet har fokuserats på research kring de arbeten som sedan tidigare 

har gjorts kring SÄS Skene. Researchen har syftat till att ta lärdomar av tidigare 

framgångar och hinder. En framgångsfaktor som har identifierats är vikten av en 

tydlig kommunikation och en ömsesidig förståelse och respekt mellan projektets 

ingående parter (till exempel Marks och Svenljunga kommuner, SÄS och 

Närhälsan). 

Under februari och mars har fokus legat på att komplettera nulägesbeskrivningen 

med vad respektive part har för ingångar i arbetet med Närsjukhus Skene. 

Arbetssättet har varit avstämningsträff med styrgruppen och enskilda intervjuer av 

deltagare i styrgrupp. 

En effektkartläggning har genomförts där ovan nämnda parter har fått identifiera 

önskade effekter av ett vårdsamarbete mellan olika huvudmän inom ramen för 

Närsjukhus Skene med patienten i fokus. Kartläggningen syftar även till att 

identifiera gemensamma möjliggörare som kommer närsjukhuset till godo och 

ligger till grund för det fortsatta arbetet framåt. 

Under mars har verksamhetschefer inom SÄS fått i uppdrag att till projektet 

återkomma med underlag kring vilka patientvolymer som ska finnas inom 

Närsjukhus Skene utifrån projektets huvudsakliga principer. De principer som är 

styrande är; att vård som är vanligt förekommande i befolkningen eller ofta 

återkommande för individen ska finnas nära, om det är ekonomiskt och 

kompetensmässigt möjligt bör verksamheter bedrivas lokalt samt utskiftning av 

vård från akutsjukhusen till närsjukhuset. 

Operationscentrum Skene är en separat del i projektet och har sedan tidigare 

aktivt arbetat för ökad tillgänglighet i linje med sjukhusstyrelsens strategi för 

operationscentrat som en ostörd ”produktionsenhet”. I sammanhanget bör 

tilläggas att Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd vid sitt sammanträde den 31 

mars väntas fatta beslut om att beställa operationer av SÄS som kommer att 

utföras i Skene. Den beställningen svarar väl upp emot sjukhusstyrelsens ambition 

om att göra Operationscentrum Skene till en regional aktör. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Initialt i projektet och ur ett verksamhetsperspektiv ligger fokus på att nyttja redan 

befintliga lokaler optimalt. Både vad gäller nyttjandet av lokaler i sig och hur man 



Datum 2022-03-24 

Diarienummer SÄS 2021-00906 

 

3 (4) 

på bästa sätt nyttjar de resurser, i form av bemanning, som finns inom SÄS Skene. 

Genom att aktivt arbeta med lokalanalys och presentera möjligt antal 

mottagningar i kombination med aktivt arbete med bemanningsanalyser är 

ambitionen att finna lösningar på ökad tillgänglighet och ökad mängd 

mottagningar inom befintlig budget. Lokal- och bemanningsanalyser bör också 

genomföras i syfte att samverka mellan framtida vård i Närsjukhus Skene och 

med befintlig slutenvård i form av vårdenhet 1 samt dialysverksamheten Skene. 

Bemanningsanalyser syftar även till att skapa attraktiva tjänster som grundar sig i 

KUM (karriärsutvecklingsmodellen) med möjlighet att över tid bredda sin 

kunskap och kompetens. 

Med redan beslutad ökad verksamhet inom endoskopi i Skene hösten 2022 

kommer det dock krävas viss ombyggnation av befintliga lokaler för att finna mer 

utrymme för framför allt ökad produktion inom mottagningsverksamhet kopplat 

till Operationscentrum. Den ombyggnation som krävs är större skölj för att ta 

emot ökad mängd besök och ingrepp främst kopplat till mottagningsoperationer. 

Även operation inom Operationscentrum kommer behöva utökad yta att verka 

inom då enheten över tid förväntas växa. Målet är även att nyttja sal 4 (sal 4 

fungerar för närvarande som förråd) för ökad produktion. 

Kommunikation 

En kommunikationsplan upprättas under mars i syfte att delge viktig information 

till de intressenter som i nutid, snar framtid och över tid förväntas delta i och/eller 

beröras av arbetet med Närsjukhus Skene. Kommunikation kommer att 

genomföras såväl internt inom förvaltningen som externt. SÄS eftersträvar stor 

öppenhet gentemot invånare och media om arbetet med Närsjukhus Skene. 

Berörda huvudmän ansvarar för att informera om projektet och dess framdrift i 

sina respektive linjeorganisationer. 

Beredning 

Projektets politiska styrgrupp (presidierna i sjukhusstyrelsen respektive södra 

hälso- och sjukvårdsnämnden) kommer att följa upp arbetet vid de inplanerade 

presidiedialogerna under mars och maj. 

Förvaltningen följer månatligen upp projektets framdrift tillsammans med central 

samverkansgrupp (CSG). 

 

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Boubou Hallberg 

Sjukhusdirektör 

Marko Anttila 

Projektledare 
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Tidigare beslut 

• Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2021-09-30 § 88 

Uppdragshandling – Närsjukhus Skene 

Besluten skickas till 

• Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.sodra@vgregion.se 

• Styrelsen för Regionhälsan, regionhalsan@vgregion.se 

• Styrelsen för Närhälsan, narhalsan@vgregion.se 

• Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, 

narvardssamverkan.info@vgregion.se 

• Bollebygds kommun, kommunen@bollebygd.se 

• Borås stad, boras.stad@boras.se 

• Herrljunga kommun, herrljunga.kommun@herrljunga.se 

• Marks kommun, markskommun@mark.se 

• Svenljunga kommun, kommun@svenljunga.se 

• Tranemo kommun, kommun@tranemo.se 

• Ulricehamn kommun, kommun@ulricehamn.se 

• Vårgårda kommun, kommunen@vargarda.se 

• Tomas Andersson, ansvarig tjänsteperson HSNS, 

tomas.p.andersson@vgregion.se 

• Boubou Hallberg, sjukhusdirektör, boubou.hallberg@vgregion.se 

• Marko Anttila, projektledare, marko.anttila@vgregion.se 
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§ 26 

Lägesrapport - Projekt Närsjukhus Skene mars 2022 

Diarienummer SÄS 2021-00906 

Beslut 

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna upprättad 

lägesrapport och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 30 september 2021, 

§ 88, fattades beslut om uppdragshandling för projekt Närsjukhus Skene. 

Uppdraget innebär att kartlägga nuläget samt ta fram ett förslag på hur SÄS Skene 

kan utvecklas till ett Närsjukhus i enlighet med regionstyrelsens beslut från den 

20 april 2021, § 111. Beslutet anger att ”Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Skene 

förslås bli ett närsjukhus som ska bedriva ett lokalt anpassat vårdutbud. SÄS ska 

utveckla ett operationscentrum för planerade operationer inom ortopedi, kirurgi 

och urologi med tillhörande mottagningar och slutenvårdsplatser i Skene.” 

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har inom ramen för projektet fördjupat 

samverkan med berörda huvudmän. Den fördjupade samverkan syftar till att över 

tid skapa hållbara samverkansformer enligt projektets utformning med mål om 

ökad patientnytta, ökad tillgänglighet med fokus på närområdet och 

kostnadseffektivitet. 

I syfte att få en effektiv och flexibel projektorganisation har ett antal delområden 

identifierats: 

• Behov och utbud av primärvård 

• Behov och utbud av specialistvård 

• Invånartjänster 

• Nyttjande av lokaler och utrustning 

Bedömningen är att projektet genomförs enligt plan där en slutrapport utifrån 

uppdraget ska levereras till de politiska uppdragsgivarna, sjukhusstyrelsen och 

södra hälso- och sjukvårdsnämnden, den 31 maj 2022. Därefter tar den politiska 

beredningen vid. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-24 
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Skickas till 

• Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.sodra@vgregion.se 

• Styrelsen för Regionhälsan, regionhalsan@vgregion.se 

• Styrelsen för Närhälsan, narhalsan@vgregion.se 

• Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, 

narvardssamverkan.info@vgregion.se 

• Bollebygds kommun, kommunen@bollebygd.se 

• Borås stad, boras.stad@boras.se 

• Herrljunga kommun, herrljunga.kommun@herrljunga.se 

• Marks kommun, markskommun@mark.se 

• Svenljunga kommun, kommun@svenljunga.se 

• Tranemo kommun, kommun@tranemo.se 

• Ulricehamn kommun, kommun@ulricehamn.se 

• Vårgårda kommun, kommunen@vargarda.se 

• Tomas Andersson, ansvarig tjänsteperson HSNS, 

tomas.p.andersson@vgregion.se 

• Boubou Hallberg, sjukhusdirektör, boubou.hallberg@vgregion.se 

• Marko Anttila, projektledare, marko.anttila@vgregion.se 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2022-04-22 

Diarienummer SÄS 2021-00906 

Västra Götalandsregionen 

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Handläggare: Marko Anttila 

Telefon: 033 – 616 10 00 

E-post: marko.anttila@vgregion.se 

Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 

Lägesrapport - Projekt Närsjukhus Skene april 

2022 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna upprättad 

lägesrapport och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 30 september 2021, 

§ 88, fattades beslut om uppdragshandling för projekt Närsjukhus Skene. 

Uppdraget innebär att kartlägga nuläget samt ta fram ett förslag på hur SÄS Skene 

kan utvecklas till ett Närsjukhus i enlighet med regionstyrelsens beslut från den 

20 april 2021, § 111. Beslutet anger att ”Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Skene 

förslås bli ett närsjukhus som ska bedriva ett lokalt anpassat vårdutbud. SÄS ska 

utveckla ett operationscentrum för planerade operationer inom ortopedi, kirurgi 

och urologi med tillhörande mottagningar och slutenvårdsplatser i Skene.”  

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har inom ramen för projektet fördjupat 

samverkan med berörda huvudmän. Den fördjupade samverkan syftar till att över 

tid skapa hållbara samverkansformer enligt projektets utformning med mål om 

ökad patientnytta, ökad tillgänglighet med fokus på närområdet och 

kostnadseffektivitet.  

I syfte att få en effektiv och flexibel projektorganisation har ett antal delområden 

identifierats: 

• Behov och utbud av primärvård 

• Behov och utbud av specialistvård  

• Invånartjänster  

• Nyttjande av lokaler och utrustning 
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Bedömningen är att projektet genomförs enligt plan där en slutrapport utifrån 

uppdraget ska levereras till de politiska uppdragsgivarna, sjukhusstyrelsen och 

södra hälso- och sjukvårdsnämnden, den 31 maj 2022. Därefter tar den politiska 

beredningen vid. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Ett aktivt arbete, utifrån den av styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade 

uppdragshandlingen för Närsjukhus Skene, påbörjades vid årsskiftet 2021/2022. 

Det initiala arbetet har fokuserats på genomgång av de arbeten som sedan tidigare 

har gjorts kring SÄS Skene. Bakgrundsanalysen har syftat till att ta lärdomar av 

tidigare framgångar och hinder. En framgångsfaktor som har identifierats är 

vikten av en tydlig kommunikation och en ömsesidig förståelse och respekt 

mellan projektets ingående parter (till exempel Marks och Svenljunga kommuner, 

SÄS och Närhälsan). 

Under mars och april har fokus varit på att konkretisera innehållet i Närsjukhus 

Skene. Arbetssätten har bestått i genomförande av en effektkartläggning, 

regelbundna avstämningsträffar med styrgruppen samt enskilda intervjuer av 

representanter för ingående parter. 

Utfallet av effektkartläggningen består i en uttalad önskan om att fördjupa 

samarbetet mellan huvudmän och verksamheter. I nedanstående bild finns 

beskrivning av: 

• Effekter 

• Övergripande möjliggörare 

• Möjliggörare: 

1. Gränsöverskridande vårdsamverkan 

2. Gemensam ledning och styrning 

3. Tillitsbaserat samarbete 

4. Nav för hälsa och sjukvård 

5. Väl nyttjade resurser 

6. Attraktiv arbetsplats 
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Verksamhetsområdenas bidrag till Närsjukhus Skene 

Parallellt med ovan beskrivna effektkartläggning har intervjuer med respektive 

verksamhetschef (nio till antalet) genomförts. Områdena som 

verksamhetscheferna har fått respondera till har varit: 

o Vård som är vanligt förekommande i befolkningen eller ofta 

återkommande för individen ska finnas nära – Vad betyder det för berört 

verksamhetsområde? 

o Om det är ekonomiskt och kompetensmässigt möjligt bör verksamheter 

bedrivas lokalt – Hur ser verksamhetsområdet på samarbete över 

enhetsnivå för att hålla sig inom ekonomiska ramar samt förhålla sig till 

kompetensförsörjning och sjukhusets karriärutvecklingsmodell? 

o Utskiftning av vård från akutsjukhusen till närsjukhus – Vilken/vilka 

enheter/verksamheter i berört verksamhetsområde skulle vara lämpliga att 

flytta från akutsjukhuset till närsjukhuset? För de verksamhetsområden 

som redan har verksamhet på SÄS Skene har de fått svara på hur de ser på 

framtida utveckling av befintlig verksamhet. 

En initial övergripande slutsats, utifrån genomförda intervjuer, är att fokus utifrån 

ett verksamhetsområdesperspektiv är vård baserat på vårdnivå. Det motsvarar 

dock ej uttalat politiskt mål i projektet att tillgodose närområdets invånare med 

vård som är ofta förekommande och där det finns uttalad möjlighet att samverka 

mellan huvudmän och verksamheter. Vård som identifierats som ofta 
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förekommande och där behov finns av ökad samverkan mellan primärvård, 

specialistvård och kommunal hälso- och sjukvård är sköra äldre, psykisk ohälsa 

och hälso- och sjukvård för barn. Inom respektive del finns det tydliga 

samverkansområden som skulle komma patienter till godo. Om det utöver denna 

grundläggande vård även tillkommer vård på vårdnivå dvs. specialistenheter är 

inte till sjukhusets nackdel. 

Robust verksamhet 

För att få en robust verksamhet och hållbarhet över tid, som dessutom är 

ekonomisk försvarbar, krävs gemensamma krafter som behöver ha sin grund i 

bemanningsanalyser och till den gemensamma bemanningsstrategin. Projektet har 

identifierat bemanningsstrategin som ett område att utveckla tillsammans med 

övriga huvudmän och verksamheter som verkar inom närsjukhuset. Som ett första 

steg i bemanningsstrategin gäller det att påbörja samverkan mellan SÄS 

mottagningsverksamheter. Grunden i bemanningen är undersköterskor och 

sjuksköterskor som i sina roller kan bredda sitt kunskapsområde. Till detta 

tillkommer krav på närhet till varandra i den fysiska lokalen – allt för att ha ett 

nära och gott samarbete. 

Mottagningsverksamheten behöver även vara den ”buffert” som krävs för att 

kunna bedriva vård som ej kan anstå inom slutenvården och dialysverksamheten. 

Med ”buffert” avses samarbete mellan mottagningsverksamhet och 

slutenvård/dialys i händelse av sjukfrånvaro, ledighet med framförhållning. 

Rörlighet över huvudenheter kommer behöva vara ett uttalat krav vid framtida 

rekryteringar. 

Som ett första steg gäller det att finna arbetsformerna inom SÄS för att därefter 

bredda bemanningsstrategin med övriga huvudmän och verksamheter. 

Delprojekt 2, Operationscentrum Skene 

I syfte att optimera driften och nyttjandet av Operationscentrum Skene kommer 

behovet av läkarresurser att utredas. Utredningen kommer vidare att beskriva för- 

och nackdelar med fast läkarbemanning inom Operationscentrum. Ambitionen är 

att bredda ASA-underlaget i syfte att få till flera typer av operationer i Skene. 

ASA-klasser innebär en funktionsbedömning av patienten omedelbart före 

anestesi-inledningen och baseras på de sjukdomar patienten har och huruvida de 

är under god kontroll eller ej. På detta sätt väntas verksamheten få ett breddat 

patientunderlag och på sikt förbättra tillgängligheten till operation. 

Utöver ovan kommer en utredning att göras kring vilka typer av ingrepp inom 

nuvarande operationsverksamhet som går att växla ut till mottagningsoperationer. 

Ökad bredd och mängd av mottagningsoperationer innebär att de kan växlas ut 

från nuvarande operationssalar som i sin tur leder till nya ingrepp inom 

operationssalar. 
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Det finns även en klart större möjlighet att rekrytera till mottagningsoperationer 

då kraven på kunskap och kompetens skiljer sig från operationsverksamheten som 

kräver specialistutbildning av sjuksköterskor – ett pågående nationellt 

kompetensförsörjningsproblem. Att skapa en bred grund att stå på gällande 

mottagningsoperationer gynnar operationsverksamheten i händelse av tillfällig 

brist på specialistkompetens av operations- och anestesisjuksköterskor. 

Närhälsan 

Utöver intervjuer och möten med styrgrupp och verksamhetschefer inom SÄS har 

även intervju av Närhälsans vårdcentralchef i Skene genomförts. Det finns ett 

uttalat önskemål att fördjupa samverkan och samarbete över tid. Specifikt nämns 

barn som från början har täta kontroller. Barn med särskilda behov har än större 

behov av sammanhållen vård och det krävs ofta fler huvudmän som tillsammans 

behöver samverka. Projektet kommer att fortsätta arbetet gällande behoven kring 

dessa barn och familjer med strävan om att tillgodose sömlös vård och stöd för 

familjer – detta över organisatoriska gränser. 

Närhälsan lyfter även behoven hos den äldre generationen och ser stora 

möjligheter till samverkan över huvudmän och verksamheter inom Närsjukhus 

Skene. 

Digitalisering 

Projektet har inlett ett arbete kring digitalisering av Närsjukhus Skene. Initialt har 

en strateg ifrån Västra Götalandsregionen involverats och det har sedan tidigare 

även påbörjats ett arbete gällande digitalisering inom Närvårdssamverkan. Det 

arbete som är påbörjat inom Närvårdssamverkan och även pågående plan för den 

digitala transformationen inom SÄS kommer att komma projektet till godo 

allteftersom projektet fortlöper. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

I tidigare lägesrapport har vikten av effektivt lokalutnyttjande, såväl inom SÄS 

som av andra berörda parter, beskrivits. Detta antagande gäller även framöver. 

Under senare delen av april månad genomförs en analys sett till effektivt 

lokalutnyttjande. Det är därför svårt att i denna lägesrapport uttala någon konkret 

investeringskostnad. Framtida lösningar, utifrån projektets uppdrag, kommer dock 

kräva åtgärder i någon form. Det finns sedan tidigare ett uttalat önskemål från 

primärvårdens sida om att få nyttja den främre delen av sjukhuset. 

Lokalernas beskaffenhet kan visa sig vara lämpade för primärvård utan åtgärd 

men de lokaler som då överlåts till specialistvården med bland annat 

Operationscentrum Skene och tillhörande operationsverksamhet samt endoskopi 

behöver anpassning av lokaler som motsvarar krav utifrån vårdhygieniskt 

perspektiv samt goda flöden. 
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För att skapa ett sjukhus som är lätt att orientera sig inom har förslag lämnats på 

att Närsjukhus Skene bör ingå i den upphandling som pågår inom Västra 

Götalandsregionen gällande digital incheckning.  

Material i vården, MiV 2.0, kommer att kräva sin anpassning för att tillgodose 

kraven för framtida materialfrågor såsom avemballering, förvaring och därefter 

distribuering mot vårdverksamheter inom sjukhuset. Detta arbete är påbörjat 

under april månad. 

Kommunikation 

En kommunikationsplan har upprättats. Kommunikation kommer att genomföras 

såväl internt inom förvaltningen som externt. SÄS eftersträvar stor öppenhet 

gentemot invånare och media om arbetet med Närsjukhus Skene. Berörda 

huvudmän ansvarar för att informera om projektet och dess framdrift i sina 

respektive linjeorganisationer. 

Inledningsvis under våren sker kommunikationen mestadels internt mellan 

samverkanspartners i samband med arbetsmöten och inom ramen för projektet. 

Rapportering och kommunikation med de politiska uppdragsgivarna sker 

regelbundet via skriftliga lägesrapporter och i dialog i samband med 

presidiedialogerna mellan SÄS styrelse och södra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Den interna kommunikationen föregår alltid den externa. Den externa 

kommunikationen bör ske samordnat mellan olika förvaltningar så att rätt 

budskap går ut.  

SÄS är ensam avsändare när det gäller kommunikation kring Operationscentrum 

Skene. De förvaltningar som ska nyttja Operationscentrum Skene behöver i sina 

organisationer sprida information och rutiner. 

Beredning 

Projektets politiska styrgrupp (presidierna i sjukhusstyrelsen respektive södra 

hälso- och sjukvårdsnämnden) kommer att följa upp arbetet vid den inplanerade 

presidiedialogen under maj.  

Förvaltningen följer månatligen upp projektets framdrift tillsammans med central 

samverkansgrupp (CSG). 

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Boubou Hallberg 

Sjukhusdirektör 

Marko Anttila 

Projektledare 
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Tidigare beslut 

• Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2022-03-31 § 26 Lägesrapport – 

Projekt Närsjukhus Skene april 2022 

• Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2021-09-30 § 88 

Uppdragshandling – Närsjukhus Skene 

Besluten skickas till 

• Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.sodra@vgregion.se 

• Styrelsen för Regionhälsan, regionhalsan@vgregion.se 

• Styrelsen för Närhälsan, narhalsan@vgregion.se 

• Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, 

narvardssamverkan.info@vgregion.se 

• Bollebygds kommun, kommunen@bollebygd.se 

• Borås stad, boras.stad@boras.se 

• Herrljunga kommun, herrljunga.kommun@herrljunga.se 

• Marks kommun, markskommun@mark.se 

• Svenljunga kommun, kommun@svenljunga.se 

• Tranemo kommun, kommun@tranemo.se 

• Ulricehamn kommun, kommun@ulricehamn.se 

• Vårgårda kommun, kommunen@vargarda.se 

• Tomas Andersson, ansvarig tjänsteperson HSNS, 

tomas.p.andersson@vgregion.se 

• Boubou Hallberg, sjukhusdirektör, boubou.hallberg@vgregion.se 

• Marko Anttila, projektledare, marko.anttila@vgregion.se 
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§ 35 

Lägesrapport - Projekt Närsjukhus Skene april 2022 

Diarienummer SÄS 2021-00906 

Beslut 

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna upprättad 

lägesrapport och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 30 september 2021, 

§ 88, fattades beslut om uppdragshandling för projekt Närsjukhus Skene. 

Uppdraget innebär att kartlägga nuläget samt ta fram ett förslag på hur SÄS Skene 

kan utvecklas till ett Närsjukhus i enlighet med regionstyrelsens beslut från den 

20 april 2021, § 111. Beslutet anger att ”Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Skene 

förslås bli ett närsjukhus som ska bedriva ett lokalt anpassat vårdutbud. SÄS ska 

utveckla ett operationscentrum för planerade operationer inom ortopedi, kirurgi 

och urologi med tillhörande mottagningar och slutenvårdsplatser i Skene.”  

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har inom ramen för projektet fördjupat 

samverkan med berörda huvudmän. Den fördjupade samverkan syftar till att över 

tid skapa hållbara samverkansformer enligt projektets utformning med mål om 

ökad patientnytta, ökad tillgänglighet med fokus på närområdet och 

kostnadseffektivitet.  

I syfte att få en effektiv och flexibel projektorganisation har ett antal delområden 

identifierats: 

• Behov och utbud av primärvård 

• Behov och utbud av specialistvård  

• Invånartjänster  

• Nyttjande av lokaler och utrustning 

 

Bedömningen är att projektet genomförs enligt plan där en slutrapport utifrån 

uppdraget ska levereras till de politiska uppdragsgivarna, sjukhusstyrelsen och 

södra hälso- och sjukvårdsnämnden, den 31 maj 2022. Därefter tar den politiska 

beredningen vid. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-22 

Skickas till 

• Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.sodra@vgregion.se 

• Styrelsen för Regionhälsan, regionhalsan@vgregion.se 

• Styrelsen för Närhälsan, narhalsan@vgregion.se 

• Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, 

narvardssamverkan.info@vgregion.se 

• Bollebygds kommun, kommunen@bollebygd.se 

• Borås stad, boras.stad@boras.se 

• Herrljunga kommun, herrljunga.kommun@herrljunga.se 

• Marks kommun, markskommun@mark.se 

• Svenljunga kommun, kommun@svenljunga.se 

• Tranemo kommun, kommun@tranemo.se 

• Ulricehamn kommun, kommun@ulricehamn.se 

• Vårgårda kommun, kommunen@vargarda.se 

• Tomas Andersson, ansvarig tjänsteperson HSNS, 

tomas.p.andersson@vgregion.se 

• Boubou Hallberg, sjukhusdirektör, boubou.hallberg@vgregion.se 

• Marko Anttila, projektledare, marko.anttila@vgregion.se 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
      
   DIREKTIONSPROTOKOLL Sida 1 av 4
   Sammanträdesdatum 
   2022-04-22 
DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Brandstationen i Borås 2022-04-22 kl. 8.30 – 12.15 

Omfattning § 29 - § 41 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 
Ulf Sjösten Borås 
Lars-Erik Olsson  
för Carl Pålsson Bollebygd 
AnnSofi Tureson Mark 
Torsten Lindh Svenljunga 
Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Anna Christensen Borås 
Johan Björkman Svenljunga 
Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 
Ann Larsson, ekonomichef 
Andreas Leandersson, räddningschef 
Björn Larsson, avdelningschef 
Christian Hallberg, avdelningschef 
Stefan Bengtsson, avdelningschef § 36 
Caroline Olausson, kommunikatör § 36-§ 41 
Sandra Eidergren, kommunikatör § 36-§ 41 
Susanne Kling, sekreterare 
 

Utses att justera Lars-Erik Olsson 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 
                            Susanne Kling 

 Ordförande: ___________________________________________ 
                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 Justerande: ___________________________________________ 
                            Lars-Erik Olsson 

 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2022-05-06 
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   2022-04-22 
§ 29 
Upprop 
Upprop med kontroll av närvaro. Lars-Erik Olsson ersätter Carl Pålsson. 

§ 30 
Val av justerare 
Lars-Erik Olsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 31 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med ett tilläggsärende; Utvecklingsfrågor. 

§ 32 
Rapport delegationsärenden (Dnr. 2022-000033) 
Direktionen har fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att vissa beslut ska 
anmälas till direktionen vid varje sammanträde. Beslut för perioden 2022-02-01 – 2022-03-31 
redovisas i förteckning. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 

§ 33 
Rapport ärenden för kännedom (Dnr. 2022-000034) 
Ärenden där SÄRFs medlemskommuner, annan myndighet, organisation eller motsvarande har tagit 
beslut alternativt ska återkomma till SÄRF redovisas i rapport. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga rapporten till handlingarna 
 
§ 34 
Taxa för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 2022 (Dnr. 2022-000255). 
Taxan för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom SÄRFs kommuner uppdateras varje år 
i enlighet med sotningsindex. Sotningsindex styrs av löneökningar på medianlön för sotare enligt 
avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetare-
förbundet, (1,4 % från 1 april 2022). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månaders 
förändring i februari (4,3 % 2022). 
 
Direktionen beslutar enhälligt 

att taxorna för rengöring och brandskyddskontroll höjs med 1,93 % enligt bilagor att gälla från 
och med 2022-06-01. 
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§ 35 
Rapport från medlemsrådets möte 8 april 
Frågan om utökade budgetmedel har diskuterats i SÄRFs medlemsråd och direktion under 2020 och 
2021. Efter beslut av direktionen har SÄRF 2022-02-08 sänt skrivelse till medlemskommunerna 
”Begäran om utökning av budgetmedel”. Därefter har SÄRF redovisat ytterligare analyser och 
konsekvenser till ekonomichefsgruppen. 
Vid medlemsrådets möte 8 april presenterade medlemskommunernas ekonomichefer förslag som 
beskriver hur SÄRFs begäran kan hanteras. Förslaget innebär att medlemskommunerna i stort 
tillmötesgår SÄRFs begäran. Ärendet bereds nu inför beslut om Rambudget 2023 vid direktionens 
sammanträde 3 juni. Vid mötet lämnades även information om ett antal verksamhetsfrågor samt 
ekonomi 2021 och 2022. 
 
Direktionen diskuterar hur kontakterna för samverkan och information mellan medlems-
kommunerna och SÄRF bör utformas. 

§ 36 
Information angående säkerhetsläget 
Säkerhetsskyddslagen anger att räddningstjänst är en säkerhetskänslig verksamhet. SÄRF har 
upprättat en säkerhetsskyddsanalys och en plan för säkerhetsarbetet finns. Under första kvartalet 
2022 har ett antal åtgärder genomförts bl. a har IT-säkerheten följts upp. Med anledning av 
situationen i Ukraina har en särskild stab inrättats som prioriterar åtgärder som ska vidtas. 

§ 37 
Information från avdelning Skydd och samhälle 
Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) påverkar det förebyggande kärnuppdraget. De 
nya lagkraven innebär bl. a att ett ökat antal tillsyner behöver genomföras. Den nya lagstiftningen 
och föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer nu mer tydliga 
krav att räddningstjänsten, inte den enskilde verksamhetsutövaren, ska identifiera och dokumentera 
de objekt där tillsyn krävs. Även lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har förändrats, 
främst genom att tillståndstiderna har förkortats. De utökade lagkraven i kombination med en 
kraftig ökning av antalet byggärenden i kommunerna medför ett ökat resursbehov inom den 
förebyggande verksamheten. SÄRF har anpassat rutiner och personalresurser så att arbetet bedrivs 
på ett ändamålsenligt sätt. 

§ 38 
Information från SÄRFs kommunikatörer 
Kommunikatörerna har en brett uppdrag inom SÄRF för kommunikationsinsatser såväl externt som 
internt. Aktuellt just nu är att leda projektet för ”Digital arbetsplats” som främst innebär övergång 
till Office 365 och förändring av intranätet. SÄRF använder kontinuerligt sociala medier för att 
sprida information. Direktionen informeras om hur budskap når ut i olika målgrupper. Inför 
sommaren planeras en kampanj med budskap riktad till unga vuxna. Man hittar SÄRF via 
@raddningSARF. 
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§ 39 
Ekonomisk information 
Eventuellt underskott år 2022 kommer inte att kompenseras särskilt från medlemskommunerna. 
Åtgärder vidtas inom verksamheten med mål att uppnå positivt resultat. 
 
Budgetprocessen inför 2023 diskuteras. Direktionen tar beslut om rambudget 2023 vid 
sammanträdet 3 juni, detta möte förlängs preliminärt till heldag. Medlemskommunerna kommer att 
ta sina beslut om budget 2023 vid olika tillfällen under hösten. Direktionen tar beslut om 
Verksamhetsplan och internbudget 2023 vid sammanträdet i december. 
 
§ 40 
Utvecklingsfrågor 
Direktionen diskuterar de kontakter som tagits med räddningstjänsten Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg (SMS) och konstaterar att representant från SMS bör bjudas in för att informera vid något 
av direktionens kommande sammanträden. 
 
§ 41 
Information från förbundsdirektören 
Kompletterande information om verksamheten delges i separat utskick. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(6) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

 
 

Instans 
Borås Stadshus AB 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 25 april 2022 kl 14:00-14:05 

Ledamöter  
Ulf Olsson (S), ordförande  
Per-Jonas Carlsson (KD), förste vice ordförande, via Teams  
Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande  
Ylva Lengberg (S)  
Per Carlsson (S)  
Anna Svalander (L)  
Tom Andersson (MP)  
Björn-Ola Kronander (M)  
Martin Nilsson (M)  
Andreas Exner (SD)  
Anne Rapinoja (V) 
Therése Björklund (S)   tjg för Malin Carlsson (S) 
Björn Qvarnström (SD)   tjg för Kristian Silbvers (SD) 

 

 
Ersättare 
Therése Björklund (S) 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 
Mattias Danielsson (C) 
Johan Wikander (L) 
Maria Hyllstam (MP) 
Minna Engström Heino (M), via Teams 
Annette Carlson (M) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Björn Qvarnström (SD) 
Crister Spets (SD) 
 
Övriga tjänstemän 
Marie Ingvarsson, kommunikationschef 
Susanne Bladh, finanschef  
Magnus Widén, ekonomichef  
Peder Englund, chef CKS 
Annika Dahlén, personalchef 
Evelina Pirs, bolagscontroller 
Caroline Persson, politisk sekreterare 
Mats Tolfsson, politisk sekreterare 
Tobias Björk, politisk sekreterare  
Elvira Löwenadler, politisk sekreterare 
Anders Alftberg, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Carl Morberg, kommunsekreterare 
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Borås Stadshus AB  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeringens plats och tid 
Stadshuset, Borås  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  

Paragrafer §§ 14-16 

Underskrifter 

Ordförande (210124 20.07) ULF OLSSON - Mobilt BankID 
 Ulf Olsson 

Justerare (211005 08.12) PER JONAS CARLSSON - Mobilt BankID 
 Per-Jonas Carlsson 

Sekreterare  (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID 
 Carl Morberg 
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§ 14   

Val av justerare 

Borås Stadshus ABs beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per-Jonas Carlsson (KD).    
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§ 15 Dnr SH 2022-00004 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 

Borås Stadshus ABs beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. VD-rapport april 2022 

Dnr 2022-00001 
VD har upprättat en VD-rapport för april och skickat ut till styrelsen. 

 
2. Granskningsrapport och Granskningsredogörelse för Borås Stadshus AB 

2021 från Stadsrevisionen 
Dnr 2022-00022 
Lekmannarevisorerna har granskat Borås Stadshus AB:s verksamhet under 2021. De 
bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

 
3. Kommunstyrelsens beslut om regler för inköp i Kommunkoncernen 

Dnr 2022-00021 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari 2022 att fastställa Regler för inköp i 
Kommunkoncernen. 

 
4. Årsstämmoprotokoll 

Dnr 2022-00023 
Bolagens årsstämmor, förutom Viskaforshem AB, hölls den 30 mars. Protokollen från 
dessa stämmor redovisas härmed.      
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§ 16 Dnr SH 2022-00026 1.2.2.25 

Yttrande till Kommunstyrelsen: Revidering av 
ägardirektiv för IBAB 

Borås Stadshus ABs beslut 
Styrelsen tillstyrker föreslagen revidering av ägardirektiv för Industribyggnader i 
Borås AB.         

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Industribyggnader i Borås AB har vid ägardialoger fört fram en 
önskan om att gränsen för fastighetsinköp i ägardirektivet ska justeras upp från 
dagens nivå. Anledningen är att fastighetspriserna stigit kraftigt den senaste 
tiden och att det därför är svårt att hitta industrifastigheter inom nuvarande 
beloppsgräns. 
 
Förändringsförslaget avser beloppsgränser för underställningsplikt till 
Kommunfullmäktige i ärenden vid förvärv och försäljning av fastigheter med 
en höjning från 15 mnkr till 25 mnkr per tillfälle eller överstigande från 30 mnkr 
till 50 mnkr per år. En sådan begärd ändring av ägardirektivet får framstå som 
rimlig med hänsyn tagen till den förändrade prisbilden. 
 
Förändringsförslag: 
Under rubrik 4, Underställningsplikt i ägardirektivet, ska Kommunfullmäktige 
beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
- förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 15 25 mnkr per tillfälle 

eller överstigande 30 50 mnkr per år.             
 
Beslutsunderlag 
1. Ägardirektiv IBAB spårbart 
2. Ägardirektiv IBAB  
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Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2021

Vi har granskat Kommunstyrelsens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfatt-
ning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår  
revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller Kommunstyrelsens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att målen för två av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är upp- 
nådda. Nio av Kommunfullmäktiges tolv uppdrag till Kommunstyrelsen är inte genomförda. Vi 
bedömer att Kommunstyrelsens genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag är bristfällig.

Vår bedömning är att det på övergripande nivå finns en väletablerad struktur för hur lokal- 
försörjningsprocessen ska bedrivas i staden. Vi bedömer samtidigt att processen i väsentliga delar 
behöver förtydligas och formaliseras i syfte att skapa likriktighet, förutsägbarhet och en mer 
ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. 

Vår bedömning är mot bakgrund av granskningsresultaten när det gäller Borås Stads hantering av 
coronapandemin att Borås Stads arbete avseende organisering, styrning och ledning i huvudsak 
har varit ändamålsenligt. 

Kommunstyrelsens hantering av de centralt tillkommande kostnaderna är enligt vår bedömning 
inte ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa att hanteringen sker i enlighet med 
de reglementen som gäller för styrelsen. Vår bedömning är även att Kommunstyrelsens uppsikt 
över området inte är tillräcklig.

Den samordnade varudistributionen när det gäller livsmedel i Borås Stad kan inte bedömas som 
ändamålsenlig och effektiv. Enligt vår bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med 
berörda nämnder, genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade 
varudistributionen i Borås Stad. 

Vi bedömer att Kommunstyrelsen i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete 
som uppfyller barnkonventionen.

När det gäller Kommunstyrelsens ärendeberedning är vår bedömning att de brister som konsta-
terades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena medför att Kommunstyrelsens beredning av ärenden 
även fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig. 

Vår sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad  
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen, rekommendationer från 

Kommunfullmäktige  
Borås Stad

Första revisorsgruppen
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Rådet för kommunal redovisning samt God redovisningssed. Resultat, ekonomisk ställning och  
räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt. I års- 
redovisningen saknas verksamhetsmål i koncernperspektivet.

När det gäller finansiella mål uppnås samtliga tre uppställda mål under året. Kommunfullmäktiges 
uppdrag bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. Förvaltningsberättelsens avsnitt om god 
ekonomisk hushållning ska innehålla en sammanhållen utvärdering gällande verksamhetsmål 
och uppdrag för både kommunkoncernen och kommunen, vilket saknas.

Vi bedömer att Kommunstyrelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver upprätta en buffert i enlighet med instruktioner i 
Kommunfullmäktiges budget och redovisa avdelningarnas ekonomiska resultat. Kommunstyrelsens 
genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms som bristfällig. Den interna kontrollen be-
döms som tillräcklig med utvecklingsområden. Riskanalysen bör framöver ta sin utgångspunkt i all 
den verksamhet som Kommunstyrelsen bedriver. Kontrollmomenten i planen för intern kontroll bör 
ha relevans för den beslutade riskbilden.

Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 2022-04-19

Bill Johansson  Nils-Gunnar Blanc Lennart Gabre 
Ordförande  Vice ordförande  

Bo-Lennart Bäcklund Thomas Gustafsson Fredrik Brandberg   
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvars- 
prövning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den 
granskning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. 

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5 209 tkr jämfört med budget, fördelat på ett 
överskott på 4 468 tkr för stadsledningskansliet och 741 tkr för kommungemensam verksamhet.  

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Stadsrevisionen noterar 
att den största verksamheten, Kommunledning, delredovisas i olika avdelningar under rubriken 
Verksamhetsanalys i Kommunstyrelsens årsredovisning. Däremot kan man inte under rubriken 
Verksamheternas nettokostnader följa de olika avdelningarnas ekonomiska resultat, trots att verk-
samheten Kommunledning omsätter mer än 250 miljoner år 2021. Stadsrevisionen noterar vidare 
att det i ekonomisystemet är upplagt redovisningsmässigt enligt den logiken, med olika ansvar 
för de olika avdelningarna under gemensam administration. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % i buffert utav 
sitt kommunbidrag till oförutsedda händelser. I budget 2021 har Kommunstyrelsen avsatt ca  
0,5 % av kommunbidraget för Stadsledningskansliet i buffert. Ingen buffert är avsatt i Budget 
2021 för kommunbidraget avseende kommungemensamma kostnader. När det gäller de  
kommungemensamma kostnaderna noteras att kommunbidraget avser köpta tjänster där kostna-
den vanligen är känd vid upprättande av budget, varför ingen buffert har avsatts. Sammantaget 
är Kommunstyrelsens avsatta buffert inte 1 % av kommunbidraget. Bufferten är därmed inte 
upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.

Nedan redovisas de större budgetavvikelserna i enlighet med Kommunstyrelsens årsredovisning.

Stadsledningskansliets budgetram 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4 468 tkr för stadsledningskansliet. 

I resultatet ingår öronmärkta poster om ca 7,2 mnkr som avser organisationshälsa, Byggbonus, 
E-handelsstaden och sociala investeringar. Budgeten har under året utökats med 3,7 mnkr för 
arbete mot organiserad brottslighet, 0,9 mnkr för lokal utveckling och 7,5 mnkr som avsett 
Borås 400 är (för vilka en budget om 10 mnkr godkänts). Kostnader för Borås 400 år kommer 
även att justeras under 2022. 

År 2021 har likt föregående år präglats av coronapandemin. Kommunstyrelsen har hanterat 
inköp av sjukvårdsmaterial och varit sammanställande vad gäller det uppbyggda lagret som 
Servicenämnden hanterar. Värdet av lagret har under året skrivits ned med ca 30,9 mnkr vilket 
påverkat resultatet. 

Kommunstyrelsens årsredovisning visar större avvikelser vad gäller statsbidrag och kostnader 
för material och tjänster i förhållande till budget. Avvikelserna kan, förutom nedskrivning av 
lagervärdet härledas till bidrag från Socialstyrelsen avseende inköp av sjukvårdsmaterial. 
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Kommungemensam budgetram 
Den kommungemensamma budgetramen redovisar ett överskott jämfört med budget om 741 tkr. 
Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader till Västtrafik som en konse-
kvens av coronapandemin. Uteblivna kostnader till Västtrafik täcker till viss del högre kostnad 
för räddningstjänsten 2021. Räddningstjänsten följer avtalet med en kontinuerlig ökning av 
förbundsbidraget, för Borås Stad ca 2,0 mnkr per år fram till 2024.

Investeringsredovisning
Investeringarna uppgår till sammanlagt 1 084 tkr avseende 2021. Investeringsbudgeten uppgick 
till 30 000 tkr för året. Förklaringen till avvikelsen gentemot budget är att inga pågående fastig- 
hetsaffärer kommit till avslut i nuläge. Fastighetsinköp har gjorts under 2021 av bl.a. del av 
fastigheten Ryda 4:1 med anledning av att kunna utöka Rya Åsar naturreservat. Utbyggnad av 
industriområdet Viared Västra pågår, utfallet avser även byggnation av Vinkelvägen i Sparsör. 

Exploateringsredovisning
Exploateringsprojekten för utbyggnad av Viared Västra, Viared Norra, Nordskogen samt utbygg-
nad av bostadsområden pågår fortfarande. Exploateringsutgifterna för dessa områden uppgick 
under 2021 till 20 474 tkr. Försäljning av tomtmark har under 2021 uppgått till 105 782 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer
I Kommunfullmäktiges budget för år 2021 har målsättningar formulerats för 23 indikatorer kopp-
lade till de strategiska målområden som ingår i Borås Stads Vision 2025. I Kommunfullmäktiges 
budget anges om respektive indikator ska öka eller minska. För Kommunstyrelsen har 
Kommunfullmäktige fastställt sju indikatorer. Nämnden redovisar måluppfyllelsen av indika-
torerna enligt nedan.  

• Antal gästnätter i Borås ska öka.  
Utfall för jan-dec 2021 är 162 841 belagda bäddar. Jämfört med samma period förra 
året är skillnaden ca 38 000 fler belagda bäddar för 2021. Utfallet de två senaste åren 
visar den fortsatt stora negativa effekt covid-19 har haft på besöksnäringen som helhet. 
Målsättningen uppnås för 2021. 

• Resultatet av det sammanfattande omdömet om näringslivsklimatet i Borås Stad 
ska öka. (Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät skala mellan 1 och 6).  
Utfallet var 2021 3,39 vilket är en försämring av resultatet jämfört med 2020 då utfallet 
var 3,5. Utfallet kommenteras inte i årsredovisningen. Målsättningen uppnås inte. 

• Rankingen i SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) 
ska öka.  
Utfallet fram till tertial 2 2021 var 78 vilket är en ökning jämfört med 2020 då utfallet 
var 72. Utfallet för helåret 2021 finns att tillgå först i maj 2022. Utfallet kommenteras 
inte ytterligare i årsredovisningen. I diagrammet över de senaste årens resultatutveckling 
framställs utfallet gälla för hela 2021, men i texten under diagrammet går att utläsa att 
resultatet avser tertial 2 2021. Målsättningen uppnås med utgångspunkt i tillgängliga 
uppgifter. 

• Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 
ska öka, %.  
Bredbandsstatistik för 2021 finns ännu inte tillgängligt. Utfall för 2020 var att 86 % av 
hushåll och företag har tillgång till minst 100 Mbit/s. Utfall för 2019 var att 82 % av 
hushåll och företag hade samma tillgång. Uppgifter saknas om målsättningen uppnås 
eller inte avseende 2021.
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• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.  
Utfallet för 2021 är 2,8 %. 2020 var utfallet var 3,1 %. Utfallet analyseras inte i årsredo-
visningen. Målsättningen uppnås.  

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.  
Utfallet för 2021 är 0,4 åa. 2020 var utfallet 0,3 åa. Sett till resultatet de tre senaste åren 
har arbetad tid för timavlönade minskat från 1,4 åa 2019 till 0,4 åa 2021. Mestadels 
avser timavlönade praktikanter från högskolor/universitet som arbetar i verksamheterna 
under sommaren. Målet uppnås inte. 

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %.  
Utfallet 2021 är 59 %. Utfallet för 2020 var 58,1%. Målsättningen uppnås.

Kommunstyrelsen har inte uppnått målsättningen för två av de sju indikatorer som Kommun-
fullmäktige har fastställt. Avseende en indikator saknas uppgifter om målsättningen uppnås 
eller inte. 

Nämndens indikatorer
Nämnden har inte antagit egna indikatorer vilket inte i linje med Borås Stads styr- och lednings-
system. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Kommunstyrelsen har avseende 2021 fått 12 uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, 
av dessa är nio uppdrag inte genomförda.

De uppdrag som inte är genomförda är: 

• Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads budget och koldioxidbudgeten kan 
kopplas ihop. 
Ett förslag till framtida arbetssätt har tagits fram i ett samarbete mellan Strategisk 
samhällsplanering och Ekonomistyrning. Utredningen kommer snart att gå vidare för 
politisk beredning. Det framgår inte av årsredovisningen när uppdraget beräknas vara 
slutfört. 

• Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- 
och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksam-
heterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsument-
nämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021. 
Nämndövergripande organisationsutredning pågår. Det framgår inte av årsredovisningen 
när uppdraget beräknas vara slutfört. 

• Kommunorganisationen behöver arbeta med att förebygga att avfall inom den 
egna organisationen uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och föreslå 
nämnd som ska ta det övergripande ansvaret för detta arbete.  
Avfallsplanen är klar. Diskussioner om ansvarsfördelning pågår. Det framgår inte av 
årsredovisningen när uppdraget beräknas vara slutfört.

0    9   3    0 –  av 12 Kommunfullmäktiges uppdrag
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• Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka uppgifter 
som förvaltningen ska ansvara för. 
Arbetet har inletts tillsammans med Serviceförvaltningen och avstämningar av upp- 
draget har genomförts med Servicenämnden. Arbetet sker i två steg.  
1. Hur krisberedskapen fungerar idag och utifrån det se till att Servicenämndens  
reglemente utökas/justeras med det ansvar/uppgifter som inte finns med idag för att  
hålla samma nivå/lägsta nivå över tid. Ett förslag till revidering av SN-reglemente samt 
en bilaga med fördjupande beskrivning har tagits fram.  
2. Identifiering av arbetsområden samt ge förslag på förmågeökning/anpassning inom, 
för Borås Stad, viktiga krisberedskapsområden pågår.  
Uppdraget beräknas vara klart i mitten av 2022.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram regelverk 
och informationsmaterial om intraprenader. 
Uppdraget är genomfört på förvaltningsnivå. Förslag till regelverk samt plan för utbild-
ning och information är framtaget för eventuell fortsatt politisk beredning. Det framgår 
inte av årsredovisningen när uppdraget beräknas vara slutfört.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom Borås 
Stad i arbetet mot invasiva arter. 
Ansvarsfördelning för bekämpning av lagstadgade invasiva växtarter är utredd och  
rapporterad till Kommunfullmäktige. Hur det förvaltningsövergripande arbetet 
ska organiseras på bästa sätt och icke lagstadgade invasiva växtarter ska hanteras 
är under fortsatt utredning. Utifrån den första rapporten för budgetuppdraget gav 
Kommunfullmäktige fortsatt uppdrag för 2022. Kommunstyrelsen fick då bl.a. i upp-
drag att inför budget år 2023 lägga fram ett utarbetat förslag på långsiktig organisation 
och hur den ska resurs- och ansvarsfördelas.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort effekt- och kapacitetsbehov 
Borås har för att klara, stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida  
behov av el. 
En första del i utredningen av effekt- och kapacitetsbehovet för Borås Stad är genom-
förd. I den beräknas den tillkommande effekten kopplad till hemmaladdning och 
konvertering av befintlig bilflotta, till laddbara fordon, ge ett tillskott på 13MW i Borås 
Elnäts nätområde. Ett fortsatt arbete pågår med att beräkna effektutveckling kopplad 
till stadens bostadsutveckling. Analysen som helhet beräknas vara klar under första 
halvåret 2022.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor som kommunen kan 
medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i termer av 
minskad koldioxid per investerad krona. 
Arbetet med utredningen pågår och en sammanställning och rapport kommer kunna 
presenteras tidigt under våren 2022.

• Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur ett system med volymkompensation för 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden kan utformas. 
I utredningen hur ett system med volymkompensation för Individ- och familjeomsorgs-
nämnden och Sociala omsorgsnämnden kan utformas har det i samarbete med berörda 
förvaltningar utan framgång försökts hitta någon eller några opåverkbara faktorer som 
samvarierar med kostnaderna för dessa nämnder. Det framgår inte av årsredovisningen 
när uppdraget beräknas vara slutfört.
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Nämndens uppdrag 
Kommunstyrelsen har avseende 2021 inte gett förvaltningen några uppdrag.

Konsekvenser av coronaviruset  
2021 blev i stort sett en upprepning av 2020 när det gäller Covid-19. Mycket strategiskt arbete 
har även 2021 fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av pandemin. Flera aktiviteter har 
ställts in eller skjutits upp. Personal har engagerats i arbetet kring pandemin vilket medfört om-
strukturering av ordinarie arbete med t ex lägre konsultkostnader som följd.

Hela avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, har under stora delar av 2021 varit 
involverade och deltagit i den centrala krisledningsstaben för covid-19.

Avdelningen Personal och förhandling har varit en del i stadens krisledningsstab och ansvarat 
för tre arbetsgrupper: samordning av bemanning, samordning av feriearbete samt samordning 
av vaccination. Avdelningen har även hanterat krisstöd till medarbetare och chefer, tagit fram 
riktlinjer för smittsäker återgång till arbete och börjat lägga grunden för ett förändrat arbetsliv 
efter pandemin.

Arbetet på Koncerninköp har bland annat inneburit arbete för att säkerställa tillgången till 
skyddsutrustningen åt Borås Stads verksamheter.

2020 upprättades ett lager av sjukvårdsmaterial, i första hand som en åtgärd för covid-19. Under 
2021 har detta fyllts på allteftersom lagret har tömts och behov har uppstått med målet att upp-
rätthålla en omsättning på ca tre månader. Under 2021 har statsbidrag betalats ut för resterande 
beviljade ansökningar för inköp under 2020. Dessa har matchats mot kostnader som uppstått vid 
nedskrivning då lagret har minskat eller värdet har justerats enligt LVP, lägsta värdets princip.  
I årsredovisningen framgår att inköp av sjukvårdsmaterial inkl. nedskrivning av lager uppgått till 
ca 51,2 mnkr under 2021. En inventering är gjord vid årsskiftet 2021/2022. Värdet på lagret upp-
går vid ingången av 2022 till 9 628 tkr och kostnaderna ska enligt beslut i Kommunfullmäktige 
hädanefter belasta de verksamheter som använder materialet.

Totalt uppskattar Kommunstyrelsen att pandemin har genererat negativa ekonomiska konse-
kvenser om ca 11 203 tkr för styrelsen.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Uppsiktsplikt – projekt EMC 
Energi- och miljöcenterprojektet på Sobacken (Projekt EMC) är i kostnad, omfattning och kom-
plexitet det största projekt Borås Stad någonsin företagit sig. Flera olika ”second opinions” och 
Stadsrevisionen framhöll synpunkter på, och brister i, beredningsunderlagen inför beslutet. Både 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige uttryckte i sina beslut om projektet att riskerna, 
inte minst ekonomiskt, var stora. Stadsrevisionen bevakade under 2017, mot bakgrund av stora 
kostnadsökningar, hur Kommunstyrelsen bedrivit sin uppsiktsplikt av projekt EMC. Första 
revisorsgruppens samlade bedömning var att Kommunstyrelsen under 2017 inte hade fullgjort 
sin uppsiktsplikt för projekt EMC inom Borås Energi och Miljö AB på ett ändamålsenligt sätt. 

De kommunala revisorerna ska årligen granska bl.a. att Kommunstyrelsen fullgör sina uppgifter 
enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL). Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över bola-
gen, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avse-
ende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen bestämmer formerna 
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för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras. Uppsiktsplikten ska bedrivas så att 
det går att utläsa ur handlingar, protokoll och styrdokument hur och när Kommunstyrelsen har 
utövat sin uppsikt och säkerställa att samtliga av styrelsens ledamöter fått samma information.

Kommunstyrelsen har 17 maj 2021 som en del i uppsiktsplikten utvärderat de kommunala  
bolagens interna kontroll. Kommunstyrelsen har i utvärderingen bedömt det som särskilt viktigt 
att Borås Energi och Miljö AB stärker sitt interna kontrollarbete.

I uppsiktsplikten ingår även bl.a. att Kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning av bolagens 
verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i komplette-
rande direktiv. Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
fattar beslut om sin årliga bedömning i samband med beslut om Borås Stads årsredovisning.  
I Borås Stads årsredovisning för 2021 framgår att Kommunstyrelsens bedömning är att bolagets 
arbete med att implementera EMC in i den normala verksamheten har fortgått under året. Då 
investeringen kraftigt påverkar balans- och resultaträkning med hög låneskuld och höga kapi-
talkostnader är implementeringen viktig för att hitta synergier och effektiviseringar och nå en 
långsiktigt ökad lönsamhet. Bolaget arbetar med frågan och har bland annat gjort en organi-
sationsöversyn och tagit fram en ny affärsplan för kommande treårsperiod. Då det planeras för 
fler stora investeringar framåt behöver bolaget arbeta med lönsamheten i samtliga rörelsegrenar 
för att kunna fortsätta med den höga investeringstakten samt för att nå Kommunfullmäktiges 
ekonomiska mål.

Projektet är slutfört och överlämnades från projektorganisationen under 2021. 

Det har under 2021 det genomförts tre planerings- och uppföljningssamtal med Borås Energi 
och Miljö AB. Under samtliga planerings- och uppföljningssamtal har Borås Energi och Miljö 
AB informerat om projekt EMC.

Kommunstyrelsen har även haft med risken ”risk för att uppsiktsplikten inte fungerar vid större 
investeringar” i sin riskanalys inför upprättande av plan för intern kontroll för 2021. 

Slutrapport om projektet EMC behandlades i styrelsen för Borås Energi och Miljö 24 februari 
2022. Slutkostnaden för projektet uppgår enligt rapporten till 3 585 mnkr, 82 mnkr lägre än 
reviderad budget från 2017. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har den 20 januari 2022 beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning för Borås Stad. I riktlinjerna framgår bl.a. att Borås Stads övergripande ekonomiska 
mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för 
den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller 
åtaganden. Finansiella mål finns även för kommunkoncernen. 

Projekt Frisk organisation 
Kommunstyrelsen beslutade 18 juni 2018 att genomföra projektet Frisk organisation, en treårig 
satsning på organisationshälsa med syftet att komma till rätta med sjukskrivning som kan här-
ledas till organisatoriska faktorer. Ingången är att arbeta tvärs över samtliga förvaltningar och 
ge stöd till arbetsplatser med riskmönster genom hög korttidssjukskrivning. Målet är att kapa 
inflödet till sjukskrivning, minska antalet rehabiliteringsärenden och utveckla goda arbetsplatser. 
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Projektet ska med hjälp av ett chefsstöd (en avdelning) fånga upp och hantera ”färsk sjukfrånvaro” 
genom insatser på gruppnivå och stöd till chef. Inflödet i sjukfrånvaro ska fångas upp på ett tidigt 
stadium med hjälp av ett IT-stöd.

Enheten Organisationshälsa startade upp sitt arbete i januari 2019 och har kartlagt och föreslagit 
insatser och åtgärder på ca 50 arbetsplatser, vilket motsvarar ca 20 % av stadens arbetsplatser med 
högst ohälsotal. Utöver det har enheten genom sitt arbete tillsammans med verksamheterna iden-
tifierat riskfaktorer som kan beskrivas som strukturella faktorer på förvaltningsövergripande nivå. 

Pandemiutbrottet under tidig vår 2020 har inneburit ett avbrott i många av de pågående processer 
enheten arbetar med. Uppdrag och stöd till verksamheter har fått skjutas på i tid och i ett antal 
fall ställts in eller genomförts med förändrade arbetssätt. De verksamheter som drabbats hårdast 
av pandemin, som vård, skola och omsorg är också de som har de största utmaningarna avseende 
ohälsa och brister/utmaningar i arbetsmiljön.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2021 om att förlänga projekt Frisk organisation. 
Att förlänga projektet innebar ingen ytterligare finansiering, utan rymdes inom ramen för de 
avsatta medel som redan har beviljats. 

Under 2021 har organisationshälsa fortsatt att arbeta med de 44 arbetsplatser som man redan 
arbetat med. Man tror även att man kommer kunna jobba med 20-25 arbetsplatser det närmaste 
året utöver de man redan arbetar med. Uppdraget är inte att nå alla arbetsplatser i Borås Stad, 
utan att nå de som har de största utmaningarna. Man har under året även hjälpt arbetsplatser 
som haft covid-19 fall på sin arbetsplats och där det finns oro kring situationen. Det finns ett 
behov för anställda där att få prata om det som hänt och avlastas. Borås Stad har även ordnat så 
att företagshälsan har kunnat bidra med stöd. 

Enheten har även påbörjat arbetet med verktyget Chefoskopet i fyra förvaltningsledningar. Det 
pågår också ett arbete med att utveckla workshops för hållbara arbetsplatser.

Projektet följs och utvärderas av extern part, RISE, (Research Institutes of Sweden). Fokus för 
årets utvärdering var att granska de screeningrapporter som enheten Organisationshälsa tar fram 
och jämföra dessa med de insatser som finns i arbetsplatsernas handlingsplaner. De arbetsplatser 
som gått igenom hela arbetsprocessen samt efterföljande uppföljningar var med i granskning-
en. Syftet med rapporten var att synliggöra lärdomar av arbetssättet för fortsatt utveckling av  
projektets arbete och det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.

Tillitsresan
Under åren 2017-2018 deltog Borås Stad tillsammans med några andra kommuner i ett SKR-
projekt kallat ”Förenklat och effektivare styrsystem”. Arbetet resulterade i en stor mängd förslag 
på områden att utveckla. Förslag som nu ligger som grund i det fortsatta arbetet med Tillitsresan.

Under 2021-2022 ligger Tillitsresans fokus på tre områden: nytt styr- och ledningssystem, ny 
budgetprocess och införandet av gemensamma principer.

1. Nytt styr- och ledningssystem 
Kommunstyrelsen gav 2019 stadsdirektören i uppdrag att revidera styr- och ledningssys-
temet i riktning mot tillitsbaserad styrning. Nära kopplat till styr- och ledningssystemet 
är hur kommunen arbetar med styrdokumenten. Det pågår ett omfattande arbete med 
att se över vilka dokument som finns och vilka dokument verksamheten behöver. Färre 
styrdokument kan leda till mindre detaljstyrning. En remissversion av reviderad styr- 
och ledningssystem har skickats ut till berörda nämnder och bolag. Kommunstyrelsen 
beslutade om revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem den 7 mars 2022.  

https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/detharharhant/forenklatocheffektivarestyrsystem.4.2dda5ec916166034e8b5da.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/vadartillitforborasstad/utvecklingsomraden.4.1544b908169955a8b1a1325d.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan/vadartillitforborasstad/utvecklingsomraden.4.1544b908169955a8b1a1325d.html
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2. Ny budgetprocess 
Styrgruppen för Tillitsresan har tagit fram förslag på hur en ny budgetprocess kan se ut. 
Budgetprocessen skulle kunna bidra till ökad tillit genom ett längre tidsperspektiv för 
Kommunfullmäktiges budget, bättre samspel med hjälp av dialog mellan politiker och 
tjänstepersoner samt mer fokus på de stora frågorna och mindre politisk detaljstyrning. 
Analysdagen hölls i mars 2021 där Kommunstyrelsen, nämndernas och bolagsstyrelser-
nas presidier, förvaltningschefer, bolags-vd:ar med flera deltog är en del i upplägget för 
en ny budgetprocess. Fokus under analysdagen var att komma överens om en gemensam 
bild kring vilka utmaningar som Borås Stad har och står inför.

3. Gemensamma principer 
”Gemensamma principer” är resultatet av det arbete som sattes igång för att ta fram en 
gemensam värdegrund för samtliga Borås Stads medarbetare. De gemensamma prin-
ciperna är dock inget värdegrundsdokument, utan ett dokument som visar hur den 
som arbetar i Borås Stad måste agera kopplat till ett antal olika principer. Stadsdirektör 
Svante Stomberg har fastställt principerna som under 2022 kommer att implementeras 
av förvaltningar och bolag.

Projekt Socialt hållbart Borås 
Den 7 september 2020 fastställde Kommunstyrelsen målbilden för ”Socialt hållbart Borås – vi 
tar ansvar för barn och unga”. Målbilden har två syften: dels att identifiera målområden och 
strategier som nämnder och verksamheter i Borås Stad kan samlas kring för att tillsammans 
bidra till att öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa, dels att skapa en 
gemensam inriktning för framtida åtgärder. 

I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att utvidga arbetet Socialt hållbart Borås med målom-
rådena ”Bostäder och närmiljö” och ”förutsättningar för arbete”.

Den 22 november 2021 antog Kommunstyrelsen de övergripande målformuleringarna för alla 
tre målområden. Målen pekar enligt Stadsledningskansliet ut riktningen och kommer att vägleda 
både politiker och tjänstepersoner i arbetet med att göra Borås mer socialt hållbart och till en 
bättre plats för alla. Målformuleringarna visar ett Borås som är socialt hållbart inom varje område 
och beskriver den samhällsförändring politikerna vill åstadkomma på lång sikt.

Till varje målområde finns effektmål formulerade, det som behöver uppnås för att nå det över-
gripande målet. Arbetet är gemensamt och inkluderar nämnder, bolag och andra nyckelaktörer, 
både inom och utom den kommunala organisationen.

Stadsledningskansliet skriver att det övergripande målet är att stärka förutsättningar för jämlika 
livsvillkor och god hälsa för alla invånare i Borås. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 
mellan grupper med olika social status samt mellan grupper som är diskriminerade, marginali-
serade eller exkluderade. Målet är en sammanhållen kommun där alla lever ett gott liv som de 
själva värdesätter.

Förutom de tre områden som Kommunstyrelsen pekat ut som särskilt viktiga att arbeta med 
kommer ett särskilt fokus finnas på Norrby där insatser inom alla tre områdena sker samtidigt. 
Stadsledningskansliet konstaterar att frågorna om social hållbarhet är ofta komplexa och spänner 
över flera verksamhetsområden, både över förvaltningsgränser men även näringsliv, föreningsliv 
och civilsamhälle berörs. Därför kommer det bli viktigt med samordning och samverkan.
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Näringslivsarbetet  
Trots ett skakigt år har stora delar av näringslivet utvecklats starkt och förfrågningar på  
verksamhetsmark är fortsatt stort. Drygt ett 10-tal byggen har färdigställts och påbörjats  
under året. Bristen på tillgänglig ny mark har påverkat företagens möjligheter till expansion och  
nybyggnad negativt. Näringslivsenheten har under året arbetat för att försöka lösa de mest akuta 
behoven. Arbetet att ta fram ytterligare mark har accentuerats tillsammans med avdelningarna 
Mark och exploatering och Strategisk samhällsplanering. Som ett resultat av arbetet tas nu ca  
600 ha nya områden fram. Dessa kommer att vara klara för etablering i etapper från 2024 och 
framåt.

Arbetet att utveckla näringslivets olika kluster har fortlöpt trots den negativa inverkan från 
covid-19. Mycket av verksamheten har precis som under 2020, varit pausad eller bedrivits  
digitalt. Detta gällde främst till och med fram till sommaren. Projektet ”Borås runt på 109 
dagar”, där Kommunstyrelsen planerat att genomföra 109 företagsbesök på 109 dagar inleddes 
men tvingades till paus p.g.a. pandemin.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 
290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta 
och driva företag. Rankingen innehåller totalt 17 faktorer som viktas olika tungt. Borås hamnar 
2021 på plats 134, en försämring med 34 placeringar mot föregående år.

Trafikprogram 
Kommunstyrelsen har den 23 mars 2022 skickat ut en remissversion av Trafikprogram till  
berörda nämnder och bolag. Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 
20 maj 2022.

Trafikprogrammets syfte är att konkretisera översiktsplanens strategier och att visa vilka  
åtgärder som behövs inom transportinfrastrukturen för respektive färdmedel. Programmet  
kommer att baseras på en målbild för färdmedelsfördelningen år 2040 som innebär att cykel-
resorna och resor med busstrafiken ska öka kraftigt. Genom detta kommer biltrafikens ökning 
att dämpas.

Beställar-utförarmodellen 
Kommunstyrelsen har under året skickat ut en remissversion av Riktlinjer för beställar- utförar-
modellen till samtliga nämnder och bolag. Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen 
senast den 28 februari 2022.

Syftet med riktlinjerna för beställar- utförarmodellen är att tydliggöra ett likartat arbetssätt för 
köp av verksamhet där Servicenämnden är utförare. Riktlinjerna gäller i första hand de tjänster 
som Servicenämnden utför till beställande nämnder och bolag men kan även tillämpas för interna 
beställningar av tjänster mellan andra nämnder och bolag.

Skogsförvaltning 
Kommunstyrelsen har under året svarat på revisionsrapporten om Granskning av Borås 
Stads skogsförvaltning. I svaret framkommer det bl.a. att Kommunstyrelsen instämmer i 
Stadsrevisionens synpunkter och kommer att arbeta vidare med frågeställningarna.

Nya riktlinjer för skogsförvaltning har antagits av Tekniska nämnden under 2021 vilka innehåll-
er uppdaterade mål för skogsinnehavet. Riktlinjerna baseras på ambitionerna i den nationel-
la skogspolitiken, de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) samt Borås Stads Energi- och 
Klimatstrategi.
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I riktlinjerna för skogsförvaltning framgår följande mål:

• Skogsbruk ska med respektive målklass begränsningar och möjligheter bedrivas rationellt 
så att bästa ekonomiska resultat uppnås.

• Jakt och fiske ska upplåtas och bedrivas med hänsyn till allmänhetens friluftsutövande.

• Park- och skogsavdelningen ska stimulera skogsvårds- natur- och miljöintresset hos  
allmänhet, skolor och föreningar. 

• Park- och skogsavdelningen ska aktivt arbeta med naturvårdsfrågor, värna och utveckla 
skogens sociala värden samt underlätta skogsinnehavets tillgänglighet för allmänheten.

Skogsinnehavet och målklassindelningen dokumenteras i en grön skogsbruksplan och revideras 
löpande med utförda och planerade åtgärder.

Bisysslor 
Stadsrevisionen genomförde 2019 en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete 
mot oegentligheter och korruption. Granskningens visade bl.a. att Borås Stad saknade centrala 
riktlinjer för hur kommunen ska sköta sitt informationsansvar och bedriva kontroll och upp- 
följning när det gäller förtroendeskadliga bisysslor.

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2020 redovisades vidtagna åtgärder med 
anledning av bisysslor:

• Medarbetare informeras om skyldigheten att informera sin chef om bisyssla under intro-
duktionen. Punkten ingår i checklistan vid introduktion. Ett förtydligande har lagts till 
om att även uppdrag i bolagsstyrelser är att betrakta som bisyssla och ska redovisas till 
närmaste chef.

• Information om bisyssla kommer att finnas med i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) 
i Stratsys vid två tillfällen, första tillfället i maj och andra tillfället i december med start 
2020. Även SAM i Stratsys i januari, under punkten ”Borås stads förhållningssätt om 
korruption och oegentligheter”, kompletteras med jäv och attestreglerna.

• Chefen ska alltid påtala vikten av att anmäla bisyssla vid det årliga samtalet om med- 
arbetaröverenskommelse respektive chefsöverenskommelse. Om medarbetaren tidigare 
har anmält bisyssla ska chefen lyfta frågan om bisysslan har förändrats under året.

• I Tertial 2 ska varje förvaltning redovisa antalet anmälda bisysslor.

Kommunstyrelsen kompletterade även den 11 maj sin delegationsordning med punkten förbjuda 
bisyssla och rekommenderade nämnderna att göra samma komplettering i sin delegationsordning. 
Kommunstyrelsen konstaterade också att i samband med framtagande av den årliga intern-
kontrollplanen ska bisyssla beaktas och rekommenderade nämnderna att göra detsamma i och 
med framtagandet av internkontrollplanen. Den 25 maj rekommenderade Kommunstyrelsen de 
kommunala bolagen att riskbedöma rutiner för bisyssla inför internkontrollplan kommande år.

Under 2021 har 296 medarbetare i Borås Stad rapporterat in till respektive chef att de har en 
bisyssla.  
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Hantering och redovisning av statsbidrag 
Stadsrevisionen har granskat hantering och redovisning av statsbidrag när det gäller covid-19 
inom ramen för granskningen av Borås Stads årsredovisning 2021. I RKR R5 framgår att stats-
bidrag kan vara generella, riktade eller ges i form av kostnadsersättningar. EU- och statsbidrag 
ska redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Bidrag från staten utan  
villkor ska redovisas i resultaträkningen under posten Generella statsbidrag och utjämning. 
Tidpunkten för redovisning blir då när intäktskriterierna enligt RKR R2 är uppfyllda. Största  
posten utgörs av konto 8291 Stöd för att stärka välfärden som uppgick till ca 212 mnkr under 2020  
och ca 137 mnkr fram till augusti 2021.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunens redovisning av bidrag vilka erhållits med 
koppling till covid-19 pandemin i allt väsentligt är korrekt.

Ärendehandbok/beredningsprocess 
Arbetet med ärendehandboken pågår fortfarande vid Stadsledningskansliet. Handboken kommer 
att rikta sig i första hand till Kommunstyrelsen då den processen ser annorlunda ut gentemot 
nämnderna. En handbok för nämnderna kommer att skapas i nästa steg. 

Informationssäkerhet/GDPR 
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2021 beslutat om Borås Stads Informationssäkerhetspolicy. 
Syftet med informationssäkerhetspolicyn är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller  
för att säkerställa informationssäkerhet inom Borås Stads alla förvaltningar, nämnder och  
majoritetsägda bolag.

Digitala möten och digitala signaturer 
Under vissa perioder under året har nämnderna haft digitala nämndmöten i enligt med 
Folkhälsmyndighetens rekommendationer, nationella allmänna råd och rekommendationer för 
att minska spridningen av covid-19, samt begränsningsförordning gällande sammankomster 
och möten. Varje nämnd/bolag har i samverkan med sin förvaltning gjort en bedömning hur 
sammanträden ska genomföras utifrån Folkhälsmyndighetens rekommendationer. Under året 
har tolv av 19 nämnder (inkl. Kommunfullmäktige) använt digital signering av protokoll.  

Mark och exploatering
Mark för verksamheter 
Under året har avdelningen sålt två industritomter på Viared Västra för sammanlagt 14,8 mnkr. 
Nordskogens industriområde har under året sålt en industritomt för 8,0 mnkr.
Markanvisningsavtal har tecknats med Domstolsverket i syfte att bygga en ny Tingsrätt vid 
RV40 vid Boråshallen. Planarbete har pågått för nya verksamhetsområden vid RV27/41, Kyllared, 
Segloravägen och vid Boråstorpet. Boråstorpsplanen syftar både till trafikförbättringar och ny 
verksamhetsmark.

Mark för bostäder
Intresset för att bygga bostäder i Borås är stort och antalet markanvisningsförfrågningar på 
kommunal mark är fortsatt stor. Under året har nio småhustomter har sålts för ca 5,9 mnkr. 
Försäljning av tidigare markanvisade områden för bostadsexploatering i Parkstaden, Fristad, 
Viskafors, Norrmalm om ca 160 lägenheter/trygghetsbostäder för ca 42 mnkr.

Markupplåtelser och förvaltning
Förvaltning av kommunens mark och fastigheter utförs i huvudsak av Tekniska förvaltningen 
respektive Lokalförsörjningsförvaltningen eller via olika nyttjanderättsupplåtelser. Under året 
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har försäljningen av tomträtter och arrendetomter för småhus har fortsatt enligt budgetmål 
och det totala antalet tomträtter minskar efterhand samt därmed även tomträttsintäkterna. 
Markupplåtelser för kommunala behov (ex. förskolor, skolor, idrottsanläggningar) och för kom-
munala bolags behov (ex. elnätstationer, pumpstationer) inventeras och karteras. Målet är att 
interna arrendeavtal ska tecknas för respektive objekt.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad. Syftet 
med granskningen var att granska om principerna för hyressättning, renovering, underhåll och 
nybyggnation är ändamålsenliga och om arbetet bedrivs med en rättvisande redovisning och 
tillräcklig intern kontroll. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att det på övergripande nivå finns en väleta- 
blerad struktur för hur lokalförsörjningsprocessen ska bedrivas i staden. Stadsrevisionen bedömer  
samtidigt att processen i väsentliga delar behöver förtydligas och formaliseras i syfte att skapa 
likriktighet, förutsägbarhet och en mer ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Kommunstyrelsen 
och Lokalförsörjningsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning bl.a. tydliggöra  
prioriteringsordningen för lokalinvesteringar och ansvarsfördelningen mellan beställande nämnd, 
Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen. Dessa nämnder behöver även vidta åtgärder 
för att synkronisera den demografiska prognosen med lokalförsörjningsprocessen. 

Lokalförsörjningsnämndens planering och prioritering av fastighetsunderhållet bedöms mot bak-
grund av de brister som framkommer i granskningen som otillräckligt. Lokalförsörjningsnämnden 
behöver enligt Stadsrevisionens bedömning bl.a. säkerställa att långsiktiga underhållsplaner 
upprättas för Borås Stads fastigheter och tillse att fastighetsförvaltarna har adekvat systemstöd. 
Nämnden behöver därutöver riskklassificera underhållsåtgärder samt upprätta en prioriterings-
ordning för underhållsplaneringen. 

Stadsrevisionen bedömer att internhyressystemet säkerställer finansieringen av fastighetsför-
valtningen i förhållande till kapitalkostnader, drift och underhåll för den del av beståndet som 
är uthyrt. Lokalförsörjningsnämnden behöver dock tydliggöra förutsättningarna för omklassi- 
ficering av lokaler och när åtgärder bedöms vara standardhöjande.

Granskning av Borås Stads hantering av coronapandemin
Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört 
en granskning av Borås Stads hantering av coronapandemin. Granskningen har genomförts 
genom deltagande i KFi:s utvärderingsprogram Kommuner i Coronatider (KomCo). Syftet med 
granskningen var att beskriva och klargöra hur olika delar av den kommunala organisationen 
och verksamheten klarat att hantera pandemin ur ett organiserings-, lednings- och styrningsper-
spektiv. Syftet har även varit att skapa ett underlag för ett brett lärande kring hanteringen av 
pandemin. 

KFi konstaterar i rapporten att de som vidtalats i utvärderingen samstämmigt ger ett gott  
betyg åt kommunens organisering, styrning och ledning under pandemin. Krisledningsarbetet 
i pandemin uppges ha fungerat till största delen väl både centralt och lokalt i organisationen. En 
decentraliserad strategi med en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 
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tillsammans med robusta förvaltningsorganisationer identifieras i utvärderingen som framgångs-
faktorer. Stadsrevisionens sammantagna bedömning är mot bakgrund av granskningsresultaten 
att Borås Stads arbete i dessa delar i huvudsak har varit ändamålsenligt. 

Coronapandemin har inneburit både en tragedi för enskilda och stora utmaningar för hela 
samhället. Så även för Borås Stad. Genomförd utvärdering visar att hanteringen av pandemin 
har inneburit stora omställningar och ansträngningar i många av Borås Stads verksamheter. 
Förhållandena har bl.a. medfört ett omfattande brett lärande efter hand och att många er-
farenheter gjorts. Det är i Stadsrevisionens mening av stor vikt att den kunskap och erfarenhet 
i organisationen som pandemin medfört förvaltas på ett medvetet och aktivt sätt framöver. 
Stadsrevisionen vill i sammanhanget särskilt betona detta i förhållande till lagstiftningens krav 
om att hålla krisberedskaps- och krisledningsfrågorna levande även när krisrelaterade händelser 
inte pågår. 

Utvärderingsrapporten avslutas med några rekommendationer som enligt Stadsrevisionens  
bedömning kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Granskning av Borås Stads delårsrapport 2021
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2021. Vår bedömning  
baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, 
och på en översiktlig granskning av Stadens bokslut och den sammanställda redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet och Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendation RKR R17 Delårsrapport. 

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att den av Kommunstyrelsen upprättade delårs-
rapporten i allt väsentligt uppfyller lagstiftarens formella krav och Rådet för kommunal redovis-
nings rekommendation avseende innehåll och utformning. Stadsrevisionen noterar att delårsrapporten 
har utvecklats sedan föregående år, bl.a. finns information om koncernen numera i delårs- 
rapporten i enlighet med LKBR. 

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i delårsrapporten konstatera att samtliga tre av årets 
finansiella mål troligen kommer att uppnås under 2021. Stadsrevisionen noterar att Borås Stad 
fortfarande inte har upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med kommu-
nallagen. 

Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten i november  
månad, vilket medför att tiden för att vidta åtgärder före årets slut blir mycket kort. Stadsrevisionen 
bedömer mot denna bakgrund att perioden för delårsrapporten och dess behandling under 
november månad i Kommunfullmäktige ligger för sent för att kunna utgöra ett underlag för 
styrning.

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är fördelade på förvaltning-
ar/nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, 
effektiv och i enlighet med kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen.

Kommunstyrelsen debiterar nämnderna sammanlagt ca 45 mnkr per år fördelat på tretton olika  
kostnadsposter. Kostnadsposten som avser försäkringspremie finns det beslut om i Kommun-
styrelsen om att kostnaden ska fördelas ut till nämnderna. Kostnadsposten som avser data-
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skyddsombud finns det beslut i respektive nämnd om att utse dataskyddsombud från Sjuhärads 
kommunalförbund. När det gäller de elva kostnadsposter som återstår finns det inget beslut om 
att fördela ut kostnaderna till nämnderna varken i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen har inget stöd i reglementet för att debitera eller tillhandahålla tjänster åt 
andra nämnder

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens hantering av de centralt tillkommande 
kostnaderna inte är ändamålsenlig. Bristerna avser ett stort antal kostnadsposter om samman-
taget större belopp. Därutöver visar granskningen att det i Kommunstyrelsen finns ett etablerat 
arbetssätt att finansiera centrala tjänster genom s.k. fördelningsnycklar vilket påverkar övriga 
nämnders förutsättningar att genomföra sina grunduppdrag. Kommunstyrelsen behöver säker-
ställa att hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller för styrelsen.

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen 
ansvarar enligt reglementet dessutom för beslut om samordning mellan nämnderna och gräns-
dragning mellan nämndernas ansvarsområden och för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls. Granskningen visar att det saknas en samlad analys av de centralt tillkommande 
kostnaderna. Det finns inte heller någon övergripande sammanställning över dessa kostnaders 
förekomst, utformning eller omfattning. Kostnaderna är tills största delen inte heller föremål för 
övergripande och systematisk uppföljning eller utvärdering. Stadsrevisionens bedömning är att 
förhållandena medför att Kommunstyrelsens uppsikt över området inte är tillräcklig.

Granskning av samordnad varudistribution
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. Granskningens syfte var 
att granska om den samordnade varudistributionen uppfyller målsättningarna för projektet och 
om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv när det gäller distribution av livsmedel.

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför Kommunfullmäktiges beslut 
och de övriga målsättningar som finns inom området konstatera att Kommunfullmäktige hade 
höga ambitioner med införseln av samordnad varudistribution i Borås Stad.

Granskningen visar att merparten av dessa ambitioner inte har förverkligats. I flera fall har  
utvecklingen istället gått i motsatt riktning. 

Den samordnade varudistributionen av livsmedel har bl.a. inneburit ökad arbetsbelastning, 
försämrad arbetsmiljö och ökat matsvinn i Borås Stads tillagningskök. De ekonomiska målsätt-
ningarna nås inte och modellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas kostverksam-
heter. Arbetet präglas därutöver av bristande kommunikation, samordning, styrning och ledning. 
Förhållandena innebär bl.a. att verksamheten i tillagningsköken inte kan bedrivas i enlighet med 
Kommunfullmäktiges målsättningar eller fullt ut uppfylla Borås Stads Kostpolicy. 

Bristerna som framkommer i granskningen är så omfattande att den samordnade varudistribu-
tionen när det gäller livsmedel i Borås Stad inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. 

Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder, 
genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade varudistributionen 
i Borås Stad. Arbetet behöver i Stadsrevisionens mening leda till åtgärder som syftar till att 
Kommunfullmäktiges mål kan nås.

Måltider är en väsentlig del av vardagen för många barn, elever, äldre, brukare m.fl. i Borås Stads 
verksamheter. Detta understryker i Stadsrevisionens mening vikten av åtgärder inom området.
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Borås Stads arbete med barnkonventionen 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Granskningen har  
genomförts av EY. Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade 
nämnder vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om 
arbetet är ändamålsenligt. Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande arbete med 
barnkonventionen, dels mot kartläggning av hur barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid 
viss typ av myndighetsutövning som rör barn och ungdomar. 

Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare inte 
har fått genomslagskraft i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig 
utsträckning i stadens styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser. Det saknas systematik 
vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn på ett direkt eller 
indirekt sätt. På det stora hela saknas därutöver uppföljning av Kommunstyrelsens och nämn-
dernas arbete med barnkonventionen. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen och granskade nämnder 
i vissa avseenden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

Ärendeberedning i de kommunala bolagen i Borås Stad 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kommunala bolagen i Borås Stad. Syftet 
med granskningen var att granska bolagens och Kommunstyrelsens beredningsprocess inför 
beslut i Kommunfullmäktige och bedöma om processen är ändamålsenlig och förenlig med 
kommunallagens, aktiebolagslagens och andra lagars krav på beredning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är när det gäller Kommunstyrelsens ärende- 
beredning att de brister som konstaterades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena medför att 
Kommunstyrelsens beredning av ärenden även fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig.

Stadsrevisionen bedömer att beredningsprocessen när det gäller frågor av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt i bolagen och Kommunstyrelsen kan utvecklas och hänvisar till bilagd 
rapport för precisering av rekommendationer. 

När det gäller ärendeberedningen i de kommunala bolagen bedömer Stadsrevisionen att bolagen 
till största delen har en ändamålsenlig beredningsprocess. Utöver aktiebolagslagen finns ingen 
laglig reglering som rör ärendens beredning inom respektive bolag. Väsentliga delar som behöver 
utvecklas för bolagen är protokollföringen från bolagsstyrelsernas sammanträden, att kommun-
fullmäktiges beslut verkställs i enlighet med upprättat protokoll och att ansvar och rutiner för 
förvaring och utlämnande av allmänna handlingar upprättas. 

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för intern kontroll. Ansvaret innefattar bl.a. att 
nämnden ska genomföra riskanalys, upprätta plan för intern kontroll och genomföra uppföljning 
av planen. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen 
noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i före- 
kommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Kommunstyrelsen har genom-
fört en egen riskanalys som identifierade 33 risker. Riskbilder har identifierats inom område-
na styrning och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. När det gäller risker inom  
området egen verksamhet noterar Stadsrevisionen att riskbilder har identifierats endast för en 
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del av Kommunstyrelsens verksamhet/avdelningar. Kommunstyrelsens förvaltning består av 
nio avdelningar. 

Planen för intern kontroll omfattade fem kontrollmoment. Ett av kontrollmomenten i planen för 
intern kontroll bedöms inte relevant i förhållande till den riskbild som beslutats om i riskanalysen. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Kommunstyrelsen den 21 februari 2021. 

Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes den 13 december 2021 med Kommunstyrelsens presidium, bevaknings- 
ansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den  
sammanfattande bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevaknings-
områden och den fördjupade granskningen som har varit riktade mot nämnden avseende år 2021. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på uppnådda mål och helt genomförda uppdrag för året. 
Det är samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till 
varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.

Det ekonomiska resultatet för Kommunstyrelsen visar på ett överskott mot budget på 5 209 tkr 
jämfört med budget, fördelat på ett överskott på 4 468 tkr för stadsledningskansliet och 741 tkr 
för kommungemensam verksamhet. Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till 
överskottet redovisas i årsredovisningen. Bufferten är inte upprättad i enlighet med instruktioner 
i Kommunfullmäktiges budget. Om Kommunstyrelsen väljer att inte upprätta en tillräckligt stor 
buffert bör detta anges i budget och årsredovisning tillsammans med en förklaring om varför 
man inte följer Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

I Kommunstyrelsens årsredovisning för 2021 redovisas inte det ekonomiska resultatet för  
förvaltningens olika avdelningar. För att ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat bör 
även det ekonomiska utfallet för avdelningarna i den gemensamma administrationen redovisas 
i Kommunstyrelsens årsredovisning. Detta för att tydliggöra både avdelningarnas ekonomiska 
och verksamhetsmässiga resultat.

Kommunstyrelsen har under året inte uppnått målsättningen för två av sju indikatorer. Avseende 
en indikator saknas uppgifter om målsättningen uppnås eller inte. Nämnden har under året 
vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Nio av tolv uppdrag 
från Kommunfullmäktige har inte genomförts under året. Kommunstyrelsens genomförande 
av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms som bristfällig.
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Kommunstyrelsen har inte antagit egna indikatorer. 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att det på övergripande nivå finns en väleta- 
blerad struktur för hur lokalförsörjningsprocessen ska bedrivas i staden. Stadsrevisionen bedömer 
samtidigt att processen i väsentliga delar behöver förtydligas och formaliseras i syfte att skapa 
likriktighet, förutsägbarhet och en mer ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. 

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört 
en granskning av Borås Stads hantering av coronapandemin. KFi konstaterar i rapporten att 
de som vidtalats i utvärderingen samstämmigt ger ett gott betyg åt kommunens organisering,  
styrning och ledning under pandemin. Stadsrevisionens sammantagna bedömning är mot bak-
grund av granskningsresultaten att Borås Stads arbete i dessa delar i huvudsak har varit ända-
målsenligt. 

Stadsrevisionen har granskat interna och gemensamma kostnader som är fördelade på förvalt-
ningar/nämnder. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens hantering av de centralt 
tillkommande kostnaderna inte är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa att 
hanteringen sker i enlighet med de reglementen som gäller för styrelsen. Granskningen visar att 
det saknas en samlad analys av de centralt tillkommande kostnaderna. Stadsrevisionens bedöm-
ning är att förhållandena medför att Kommunstyrelsens uppsikt över området inte är tillräcklig.

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. Bristerna som fram-
kommer i granskningen är så omfattande att den samordnade varudistributionen när det gäller 
livsmedel i Borås Stad inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. Enligt Stadsrevisionens 
bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder, genomföra en genom-
gripande översyn och omprövning av den samordnade varudistributionen i Borås Stad. 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Stadsrevisionens  
sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen och granskade nämnder i vissa avseenden 
inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kommunala bolagen i Borås Stad. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är när det gäller Kommunstyrelsens ärende- 
beredning att de brister som konstaterades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena medför att 
Kommunstyrelsens beredning av ärenden även fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig. 
Stadsrevisionen bedömer att beredningsprocessen när det gäller frågor av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt i bolagen och Kommunstyrelsen kan utvecklas. 

Kommunstyrelsen har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2021. Kommunstyrelsen 
har genomfört en egen riskanalys som identifierade 33 risker. Riskbilder har identifierats inom 
områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. När det gäller risker 
inom området egen verksamhet noterar Stadsrevisionen att riskbilder har identifierats endast för 
en del av Kommunstyrelsens verksamhet/avdelningar. Kommunstyrelsens förvaltning består av 
nio avdelningar. 

Planen för intern kontroll omfattade fem kontrollmoment. Ett av kontrollmomenten i  
planen för intern kontroll är inte relevant i förhållande till den riskbild som beslutats om i risk- 
analysen. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Kommunstyrelsen den 21 februari 
2021. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser. 
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Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamåls- 
enligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver upprätta en  
buffert i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget och redovisa avdelningarnas 
ekonomiska resultat. Kommunstyrelsens genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag  
bedöms som bristfällig. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområden. 
Riskanalysen bör framöver ta sin utgångspunkt i all den verksamhet som Kommunstyrelsen  
bedriver. Kontrollmomenten i planen för intern kontroll bör ha relevans för den beslutade  
riskbilden.
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Beslut om tillstånd till 
kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndighetens beslut
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (org.nr 222000-0810) meddelas tillstånd till 
kamerabevakning med de villkor som anges nedan.

Ansökan avvisas i den del den avser kamerabevakning av övningsområden som är 
inhägnade med stängsel.

Detta beslut ersätter Länsstyrelsen i Västra Götalands Läns beslut den 2 mars 2018, 
dnr 211-39117-2017.

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Organisationsnummer 222000-0810
Plats för bevakningen Vid räddningsinsats – hela Sverige

Vid utbildning och övning – Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds utvalda 
övningsområden.

Typ av utrustning Kamera monterad på drönare.
Bevakningsområde och 
utrustningens placering 

Räddningsinsatsområden och Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds utvalda 
övningsområden.

Ändamålet med bevakningen Förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor
eller begränsa verkningarna av inträffade
olyckor samt utbilda personal genom
övningar.

Tider för bevakningen Alla dagar dygnet runt. Kamerabevakning får 
endast ske under pågående 
räddningsinsatsinsats, utbildning och övning.

Bevakning i realtid Ja
Inspelning/lagring av bilder Ja
Avlyssning/inspelning av ljud Nej
Upplysningsplikt Upplysning om kamerabevakningen och 

information om den personuppgiftsbehandling 
som bevakningen innebär ska lämnas genom 
tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt. 
Sådan upplysning behöver dock inte lämnas vid 
bevakning som bedrivs i brådskande fall enligt 

Diarienummer:
DI-2021-5188

Datum:
2022-05-02
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16 § femte punkten kamerabevakningslagen 
(2018:1200).

Beslutets giltighetstid Tills vidare.
Övriga villkor Efter avslutad räddningsinsats, utbildning och 

övning ska inspelat material granskas och bilder 
som innehåller identifierbara människor ur 
allmänheten ska omgående raderas eller 
avidentifieras.

Redogörelse för ärendet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har ansökt om tillstånd till kamerabevakning 
vid räddningsinsatser som sker enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, samt 
vid utbildningar och övningar inför sådana räddningsinsatser. Av ansökan och 
utredningen i övrigt framgår följande.

Kamerabevakningen ska ske med kamera monterad på drönare. Syftet med 
bevakningen är att förenkla genomförandet av räddningsinsatser för att rädda liv, 
egendom och miljö. Bevakningen kommer att vara ett av många sätt att inhämta 
information till beslutande räddningstjänstbefäl i syfte att skapa lägesbilder över 
olycksområdet och utifrån dessa kunna fatta snabbare och bättre beslut. Bevakningen 
kommer dock inte att ske kontinuerligt, utan endast vid tidpunkter då det skett en 
olycka eller finns en överhängande fara för olycka 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har sedan tidigare tillstånd från 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län (beslut den 2 mars 2018, dnr 211-39117-2017) 
till kameraövervakning med en drönare i Bollebygds kommun, Borås kommun, Marks 
kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. 
Tillståndet omfattar en kamera och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund vill nu att 
tillståndet ska omfatta 12 drönare med kamera.

Området som nu ska bevakas innefattar skadeplatser i hela Sverige, men i första hand 
kommer räddningsinsatser att ske inom Bollebygds kommun, Borås kommun, Marks 
kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. I många 
fall spärras delar av skadeplatsen av för allmänheten, men kamerabevakning kan även 
komma att ske utanför eventuella avspärrningar. Drönarpiloten ska bära varselväst för 
att informera om att bevakning sker och i anslutning till platsen kommer även en skylt 
sättas upp med information om att kamerabevakning pågår. 

Realtidsbevakningen kommer att genomföras av drönarpiloten. Vid räddningsinsatser 
har främst ledningsfunktioner behov av att ta del av realtidsbevakningen, men 
materialet kan även behöva visas för insatspersonal för att exempelvis orientera dem 
på platsen. Vid behov kan materialet delas med andra samverkande myndigheter på 
olycksplats såsom Polismyndighet eller ambulanspersonal. Material kan även 
streamas till inre befäl och räddningschef.

Syftet med kamerabevakningen är även att utbilda och öva personal i 
kamerabevakning med drönare för att kunna bedriva en effektiv räddningsinsats. 
Utbildningar och övningar kommer oftast ske inom brandstationens område och 
Räddningstjänstens egna primära övningsområde Guttasjön, vilka är områden som är 
inhägnade med stängsel dit allmänheten normalt inte har tillträde. Även andra 
övningsområden kan väljas ut. 
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Vid utbildningar och övningar är det främst pilot och ledningsfunktion som kommer ha 
tillgång till realtidsbevakningen. Drönarpiloterna är utbildade i att behandla så få 
personuppgifter som möjligt och en övervägning görs alltid om materialet ska sparas. I 
sparat material maskeras personuppgifter enligt bildhanteringsrutin. Piloten samt 
bildhanteringsgruppen, fyra personer, har tillgång till inspelat material. 

Av protokoll från MBL-förhandling framgår att representanterna för SÄRF, Kommunal, 
Vision, Ledarna, SACO och BRF inte har något att invända mot den sökta 
kamerabevakningen.   

Motivering av beslutet
Tillämpliga bestämmelser

Av 2 § kamerabevakningslagen (2018:1200) framgår att syftet med lagen är att 
tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda 
fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan 
bevakning.

Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd till kamerabevakning av en plats dit 
allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en myndighet.

Tillstånd till kamerabevakning ska enligt 8 § samma lag meddelas om intresset av 
sådan bevakning (bevakningsintresset) väger tyngre än den enskildes intresse av att 
inte bli bevakad (integritetsintresset). 

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas om 
bevakningen behövs för att
1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra 

brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning 
finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom,

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller 
begränsa verkningarna av sådana störningar,

3. utöva kontrollverksamhet,
4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av 

inträffade olyckor, eller
5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det särskilt 
beaktas hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes 
personliga integritet ska användas, och vilket område som ska bevakas.

När det gäller kamerabevakning som behövs för att tillgodose andra därmed jämförliga 
ändamål enligt punkt 5 ovan uttalas i förarbetena att exempel på sådan 
kamerabevakning är myndigheters kamerabevakning i samband med övningar och 
testverksamhet som anknyter till de ändamål som anges särskilt i punkterna 1-4 (prop. 
2017/18:231 s. 144).
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Integritetsskyddsmyndighetens bedömning

Tillståndsplikt
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är en myndighet och behöver därför tillstånd 
för att kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har ansökt om tillstånd till kamerabevakning 
vid räddningsinsatser, utbildningar och övningar. Av ansökan framgår att bevakningen 
i samband med utbildning och övning delvis kommer att ske inom brandstationens 
område och inom ett särskilt övningsområde. Övningsområdena är omgärdade av 
stängsel och obehöriga saknar tillträde dit. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
bedömer att allmänheten inte kan anses ha tillträde till platserna. Kamerabevakningen 
är därmed inte tillståndspliktig och ansökan ska därför avvisas i den delen.

Eftersom kamerabevakningen i övrigt kommer att utföras på platser dit allmänheten 
har tillträde är bevakningen tillståndspliktig.

Integritetsintresset 
Det bevakade området under räddningsinsatser kommer att variera beroende på 
vilken kommun och vilken form av räddningsinsats det är fråga om. Människor i 
mycket känsliga situationer kommer i regel att omfattas av kamerabevakningen. Därtill 
kommer kamerabevakningen även omfatta arbetstagare som utför arbetsuppgifter. Att 
bildinspelning kan komma att ske ökar integritetsintrånget ytterligare. Utgångspunkten 
är därmed att integritetsintresset väger mycket tungt. De som i huvudsak kommer att 
fångas av kamerabevakningen är dock i regel de personer som bevakningen har till 
syfte att skydda, vilket minskar integritetsintrånget något.

Sammantaget bedömer IMY att integritetsintresset väger tungt vid räddningsinsatser.

Av underlaget framgår att utbildningar och övningar delvis ska ske inom 
brandstationens område. Mer omfattande utbildningar och övningar ska ske inom 
inhägnat område på räddningstjänstens övningsanläggning, men även andra områden 
kan väljas ut vilket innebär att integritetsintresset kan komma att variera beroende på 
platsens karaktär. Av underlaget framgår att drönarpiloterna utbildas i att behandla så 
få personuppgifter som möjligt och ett övervägande görs alltid om materialet ska 
sparas. I sparat material maskeras personuppgifter enligt bildhanteringsrutin, vilket 
minskar integritetsintrånget.

IMY anser att möjligheterna för räddningstjänsten att begränsa integritetsintrånget i 
regel är större vid utbildnings- och övningsverksamhet än vid räddningsinsatser. Vid 
utbildnings- och övningsverksamhet kan räddningstjänsten planera 
bevakningsområdet så att riskerna för integritetsintrång minskar, genom att välja 
avskilda områden men också genom att spärra av området och informera om 
bevakningen. Räddningstjänsten har också ett ansvar för att utbilda sin personal i de 
risker för enskildas integritet som kamerabevakning med drönare kan medföra. Under 
förutsättning att räddningstjänsten vidtar ovanstående åtgärder, bedömer IMY att 
integritetsintresset sammantaget väger något lättare vid utbildningar och övningar.

Sammanfattningsvis bedömer IMY att integritetsintresset väger tungt vid 
räddningsinsatser och något lättare vid utbildningar och övningar.
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Bevakningsintresset 
Kamerabevakningen med drönare möjliggör exempelvis identifiering av risker och 
personer i fara vid olyckor eller vid bränder i terräng eller i byggnad. Inspelat 
bildmaterial kan även komma att användas för att hitta orsaker till olyckor i syfte att 
vidta förebyggande åtgärder. Kamerabevakningen med drönare förenklar således 
genomförandet av räddningsinsatser för att rädda liv, egendom och miljö. IMY 
bedömer att det är av stor vikt att räddningstjänsten kan bedriva ett effektivt 
räddningsarbete och att bevakningsintresset väger mycket tungt. 

Det kan också konstateras att det är av vikt att sökanden kan utföra utbildningar och 
övningar för att vid räddningsinsatser kunna utföra arbetet så snabbt och effektivt som 
möjligt. Att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt anges i 1 kap. 3 § 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. IMY bedömer att det är frågan om ett sådant 
annat jämförligt ändamål som åsyftas i kamerabevakningslagen. IMY anser att det står 
klart att sökanden har ett starkt och berättigat intresse av att bedriva den sökta 
kamerabevakningen även vid utbildningar och övningar, men att bevakningsintresset 
inte väger lika tungt som vid räddningsinsatser. 

Sammantaget bedömer IMY att bevakningsintresset väger mycket tungt vid 
räddningsinsatser och relativt tungt vid utbildningar och övningar.

Behovs- och intresseavvägning
IMY bedömer sammantaget att bevakningsintresset vid såväl räddningsinsatser som 
vid utbildningar och övningar väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli 
kamerabevakad. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska därför beviljas tillstånd 
till kamerabevakning vid räddningsinsatser, utbildningar och övningar. Bevakningen får 
ske i realtid och med rätt till bildinspelning.

IMY anser att kamerabevakningen måste bedrivas på ett sådant sätt att risken för att 
personer från allmänheten träffas av bevakningen minimeras. Så långt som möjligt bör 
därför utbildnings- och övningsverksamhet hållas på sådana platser där få eller inga 
personer vistas. Även om räddningstjänsten vidtar åtgärder för att minimera 
integritetsintrånget, finns dock fortfarande en risk att människor ur allmänheten fångas 
av kamerabevakningen. Tillståndet ska därför beviljas med villkor om att inspelat 
material som innehåller identifierbara människor ur allmänheten omgående ska 
raderas eller avidentifieras efter avslutad räddningsinsats, utbildning och övning. 

Detta beslut ersätter Länsstyrelsen i Västra Götalands Läns beslut den 2 mars 2018, 
dnr 211-39117-2017. Detta tillstånd är inte begränsat till att avse ett visst antal 
kameror.

Upplysning
Utöver de villkor som framgår av beslutet måste ni följa bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen1 och kamerabevakningslagen. Information finns i bilaga till 
detta beslut. Observera att informationsbilagan inte är en uttömmande uppräkning av 
de krav som ställs.

1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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______________________________

Detta beslut har fattats av juristen Erika Palmheden efter föredragning av juristen 
Karolina Haeggström.

Erika Palmheden, 2022-05-02   (Det här är en elektronisk signatur)

Bilaga 
1. Ritning
2. Information om kamerabevakning

Kopia till
– Bollebygds kommun, Borås kommun, Marks kommun, Ulricehamns kommun, 

Svenljunga kommun, Tranemo kommun
– Representanter för Vision, Kommunal, BRF, SACO och Ledarna
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Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Integritetsskyddsmyndigheten. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. Överklagandet ska 
ha kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten senast tre veckor från den dag beslutet 
meddelades. Om överklagandet har kommit in i tid sänder 
Integritetsskyddsmyndigheten det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Integritetsskyddsmyndigheten om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.
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Information om bevakning med kamera 

Kamerabevakning; tillstånd eller inte 

Privata aktörer, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte tillstånd för 

att kamerabevaka.  

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse behöver tillstånd för att 

kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde.  

Även om bevakningen inte är tillståndspliktig måste de flesta som fångar identifierbara 

personer i bild följa dataskyddsförordningen1.  

Krav för all bevakning med kamera  

Här följer en sammanställning av viktiga krav som finns i dataskyddsförordningen och 

kamerabevakningslagen (2018:1200).  

Grundläggande principer  

Principerna i dataskyddsförordningen innebär bland annat att de 

personuppgiftsansvariga  

– måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter  

– bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade 

ändamål  

– inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen  

– ser till att personuppgifterna är riktiga  

– raderar personuppgifterna när de inte längre är nödvändiga för ändamålet  

– skyddar personuppgifterna, till exempel så att obehöriga inte får tillgång till dem 

eller så att de inte förloras eller förstörs  

– ska kunna visa att ni lever upp till dataskyddsförordningen  

Rättslig grund  

Ni måste veta varför ni bevakar och kunna koppla bevakningen till en rättslig grund i 

dataskyddsförordningen.  

För privata aktörer är intresseavvägning den vanligaste rättsliga grunden. Det innebär 

att ni innan ni börjar bevaka ska väga era egna behov och intressen mot det intrång i 

människors personliga integritet som bevakningen innebär. Ni måste även ha ett 

berättigat intresse, till exempel i brottsförebyggande syfte.  

För myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse som bevakar en 

plats dit allmänheten inte har tillträde är den vanligaste rättsliga grunden att 

behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led 

i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.  

 
1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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Den personuppgiftsansvariges skyldigheter  

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa och visa att personuppgifterna 

behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.  

Behandling för berättigade ändamål  

Personuppgifter som samlats in för ett särskilt ändamål får inte senare behandlas för 

andra syften än det ursprungliga.  

Informera mera  

Det ska vara tydligt att på förhand veta om en plats är bevakad. Bland annat ska en 

skylt sättas upp med tydlig information att platsen är bevakad samt kontaktuppgifter till 

er och ett eventuellt dataskyddsombud. Det måste även finnas viss annan information, 

som kan framgå till exempel på en webbsida. Spelar ni in ljud måste detta anges 

särskilt.  

Spara mindre  

Personuppgifter får sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Bedömningen 

görs av den personuppgiftsansvarige.  

Se över säkerheten  

Tänk på att skydda personuppgifterna som ni hanterar, så att de inte stjäls, oavsiktligt 

raderas eller ändras. Ett begränsat antal personer ska ha tillgång till uppgifterna.  

De registrerades rättigheter  

Den registrerade ska av den personuppgiftsansvarige få veta sina rättigheter, till 

exempel rätten till radering av personuppgifter eller rätten att framföra klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  

Krav för kamerabevakning som utförs på ett sätt som innebär 
varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning  

Förhandla med arbetstagarorganisation  

Arbetsgivare som vill bevaka en arbetsplats är skyldiga att först förhandla med en 

arbetstagarorganisation.  

Tystnadsplikt  

Den som tar del av informationen som har inhämtats får inte röja eller utnyttja det som 

framkommit om någon enskilds personliga förhållanden. Skyddas inte materialet från 

obehöriga kan det vara fråga om brott mot tystnadsplikten.  

Tillsyn, sanktionsavgifter, varningar och skadestånd  

IMY är tillsynsmyndighet för all kamerabevakning i Sverige. Om ni inte följer reglerna 

kan ni behöva betala sanktionsavgifter.  

IMY kan även utfärda varningar, reprimander och förelägga att en viss behandling ska 

upphöra. Den registrerade kan även ha rätt till skadestånd.  

Upplysning  

Observera att informationsbilagan inte är en uttömmande uppräkning av de krav som 

ställs. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.  
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För mer information besök vår hemsida:  

http://www.imy.se  

http://www.imy.se/
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Plats och tid  Borås kl 9.00-12.00  
 

Beslutande  Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande 
   Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande 

Jessica Rodén (S) Mark, 2:e vice ordförande 
Michael Plogell (FR) Bollebygd 
Annette Carlson (M) Borås Stad 
Mats Palm (S) Herrljunga 
Patrik Harrysson (S) Svenljunga 

   Lennart Haglund (C) Tranemo 
Roland Karlsson (C) Ulricehamn 

 

Ersättare  Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd 
   Kerstin Hermansson (C) Borås Stad 
   Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad §§ 26-38 

Tomas Johansson (M) Mark 
Wiktor Öberg (M) Ulricehamn 
Tony Willner (S) Vårgårda 

 

Adjungerade  Christofer Bergenblock (C) Varberg  
   Jeanette Qvist (S) Varberg 
   Anna Svalander (L) 
   Thomas Carlsson (LPO) 

Ingemar Basth (MP) 
Crister Spets (SD) 
Mikael Levander (NU) 

 

Övriga deltagare Magnus Haggren, Förbundsdirektör  
Linda Bergholtz, Administrativ chef 
Anna Laang, Enhetschef Regional utveckling 
Rebecca Strömberg, Administratör 
Karin Björklind, Regionutvecklare 
Sandra Johansson, Regionutvecklare 
Monica Holmgren, Kommunchef Bollebygd 
Lillemor Berglund Andreasson, Kommundirektör Mark 
Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamn §§ 24-38 E 
Björn Thodenius (M), Kollektivtrafiknämnden § 38 

   Nanna Siewertz Tulinius (L), Västtrafiks styrelse § 38 
Sara Eriksson, Västra Götalandsregionen § 38 
Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen § 38 

    Sara Karlsson, Västtrafik § 38 
Pontus Gunnäs, Västtrafik § 38 
Leif Magnusson, Västra Götalandsregionen § 38 D 
Kristina Fahlén, Västtrafik § 38 E 
Jörn Engström, Västra Götalandsregionen § 38 
Georgia Larsson, Västra Götalandsregionen § 38 
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Utses att justera Patrik Harrysson (S) Svenljunga 
 

 
Omfattning  §§ 24-29, 31-38 
 
 
 
Underskrifter  Sekreterare  _________________________________ 
     Linda Bergholtz 
 
   Ordförande  _________________________________ 
     Ulf Olsson 
    
   Justerare  _________________________________ 
     Patrik Harrysson 
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§ 24 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 

Dagordningen fastställs med följande tillägg 
 

• Inför delregionalt kollektivtrafikråd, DKR, behandlas under övriga frågor 
 
 

§ 25 Val av justerare 
 
Beslut  

Patrik Harrysson (S) Svenljunga utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 26 Avsiktsförklaring Skogsprogrammet Västra Götaland 
Diarienummer: 2022/SKF0117 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom 
avsiktsförklaringen för Skogsprogrammet Västra Götaland – för jobb, hållbar utveckling och en 
växande bioekonomi men att förbundet i nuläget avstår från att medfinansiera processtöd för 
programmets genomförande.  
 
Direktionen beslutar att presidiet får i uppdrag att formulera ett tillägg till beslutet där Varbergs 
hamn samt Rådde Gårds betydelse för skogsnäringen framgår 
 
Sammanfattning 

Ett skogsprogram syftar till att främja en hållbar utveckling med skogen som utgångspunkt. 
Skogsprogram finns i över hundra länder och 2018 antog även Sverige ett nationellt program. Enligt 
regeringen är det nationella skogsprogrammet en långsiktig process för att hantera målkonflikter och 
syftar till fortsatt utveckling av ett hållbart skogsbruk samt bidrar till hållbar samhällsutveckling. 
Sveriges nationella program har omsatts i flera regionala skogsprogram. 
 
Utformningen av ett skogsprogram för Västra Götaland startade 2019 och de följande två åren 
genomfördes ett antal seminarier, workshops, rundabordssamtal och analyser. Arbetet leddes av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och genomfördes som ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Västra 
Götalandsregionen (VGR) och Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Syftet med programmet är att samla skogens intressenter kring dialog, gemensamma analyser och 
strategiska initiativ som utformas och genomförs tillsammans. Genom Skogsprogrammet Västra 
Götaland skapas större nyttor med mindre resurser, samtidigt som frågorna om skoglig utveckling 
ges större utrymme. Skogsprogrammet är en plattform för dialog och samverkan. 
 
Det finns ett önskemål att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ansluter sig till 
Skogsprogrammet och ställer sig bakom avsiktsförklaringen samt medfinansierar processledning för 
programmets genomförande. Förslaget är att Boråsregionen ställer sig bakom skogsprogrammet och 
deltar i genomförandet inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet, men att förbundet i nuläget 
avstår från att medfinansiera processtöd för programmets genomförande. 
 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
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§ 27 Samverkan regional fysisk planering inom Västra Götalandsregionen 
Diarienummer: 2022/SKF0131 
 
Beslut 

Direktionen ställer sig bakom föreslagna prioriteringsområden samt att dessa bör utgöra ett underlag 
för fortsatt dialog med Västra Götalandsregionen  
 
Sammanfattning 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) rekommenderade på sitt möte i december 2021 att Västra 
Götalandsregionen (VGR) i nuläget inte ska ansöka om att bli regionplaneorgan enligt plan- och 
bygglagen. BHU uppdrog samtidigt åt regionutvecklingsdirektören att återkomma med förslag kring 
hur fortsatt arbete inom regional fysisk planering kan bedrivas på frivillig basis kring olika 
sakfrågor/temaområden. Detta med utgångspunkt i remissammanställningen om VGR som 
regionplaneorgan och den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  
 
Boråsregionens prioriteringar 

Följande områden bedöms vara aktuella för regional samverkan inom fysisk planering, utanför PBL:   
1. Energiförsörjning, elektrifiering 
2. Näringsliv/arbetsmarknad/utbildning  
3. Klimatfrågan, klimatanpassning 
 
I Utvecklingsstrategi för Sjuhärad är ett av fokusområdena hållbar samhällsplanering. Inom ramen för 
detta område har tjänstepersoner inom enheten regional utveckling diskuterat de olika sakområdena 
listade från remissvaren. För respektive område gjordes en bedömning av; vad vi redan arbetar med 
idag, områden med behov av fortsatt arbete eller där en fördjupning behövs. Dessutom bedömdes 
på vilken nivå samverkan ger mervärde; lokal/kommunal, delregional inom Boråsregionen eller 
regional inom Västra Götaland. 
 
Förslaget på temaområden har diskuterats inom tjänstemannaorganisationen och på BH7. De 
föreslagna områdena kan användas som underlag för fortsatt politisk diskussion både inom 
Boråsregionen och inom Västra Götaland. 
 
Inom förbundet kommer enheten för regional utveckling fortsätta arbeta med de områden som 
bedömdes bäst lämpande för samverkan på delregional nivå. Hur detta arbete ska bedrivas kommer 
att formas efter hand och ske tillsammans med etablerade tjänstepersonsnätverk. 
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§ 28 Genomförande Besöksnäringsstrategi 
Diarienummer: 2021/SKF0117 
 
Beslut 

Direktionen beslutar att lägga informationen om modellen för genomförande av 
Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 2022–2025 till handlingarna 
 
Sammanfattning 

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 2022–2025 antogs av Direktionen i april 2021 med 
rekommendation till medlemskommunerna att anta strategin. Direktionen gav samtidigt kansliet i 
uppdrag att utreda formerna för genomförandet av strategin. Ett förslag på genomförandemodell 
presenterades på beredningens möte i september och på Direktionens möte samma månad 
beslutades att genomföra Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 2022-2025 med gemensam 
finansiering enligt samma modell och finansiering som projektet Cykla och vandra i Sjuhärad. 
 
Under hösten har nätverket med ansvariga inom besöksnäring diskuterat uppdraget och formerna 
för genomförande och kommit fram till att Borås TME registrerar ett särskilt företagsnamn, 
Destination Sjuhärad, och tar på sig ansvaret att påbörja arbetet med att utveckla en långsiktig 
handlings- och investeringsplan. Under året utvecklas ett koncept för genomförandemodell som 
presenteras för kommunerna och Boråsregionen. Kommunalförbundets roll blir att samordna 
nätverket och bistå med hjälp vid ansökningar och stöd vid extern finansiering mm samt att vara 
länken till Västra Götalandsregionen och andra regionala aktörer.  
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
Borås TME 
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§ 29 Finansieringslots kultur 
Diarienummer: 2021/SKF0127 
 
Beslut 

Direktionen tar del av förstudierapporten och ber kommunerna ta beslut om huruvida en gemensam 
finansieringslotsfunktion för kultur ska inrättas samt om kommunerna kan dela på ansvaret att 
motfinansiera regionens bidrag om 500 tkr 
 
Sammanfattning 

En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan tecknades 2021 mellan 
Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för perioden 2021 – 
2024. Kommunalförbundet och regionen har kommit överens om att avsätta regionala 
utvecklingsmedel och kommunala medel till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets 
kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 
2030, Kulturstrategi Västra Götaland 2020 – 2023 samt Klimat 2030. 
 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 2021 från 
1 550 tkr till 2 050 tkr. Förbundet ska med stöd av medlen säkra processledning och samordning av 
följande prioriteringar: processledning Kulturstrategi Västra Götaland, processledning 
flernivåsamverkan samt en ny funktion projekt- och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att 
skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling 
med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet bedrivs utifrån delregionala 
prioriteringar eller kraftsamlingar inom kulturstrategin. Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden 
och miljönämnden avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras 
med motsvarande andel kommunala medel enligt medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. Idag 
motfinansierar kommunerna näringslivs-, kompetens- och miljöprojekt, däremot inte kulturprojekt. 
 
Våren 2021 arbetade en kommunal arbetsgrupp med frågan om uppdragets möjliga inriktning. 
Processen att inrätta en funktion för projekt- och finansieringsutveckling på Boråsregionen fortsatte 
under hösten i form av en förstudie. Resultatet av förstudien sammanställdes i en rapport. En 
förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr från regionens kulturnämnd är att 
kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande belopp enligt överenskommelsen. 
 
Förstudien resulterade i rekommendationen att inrätta en finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att 
öka andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, 
organisationer och det fria kulturlivet.  Sjuhärad är den delregion som söker och får minst externa 
projektmedel inom kultur i regionen. Extern finansiering ifråga om projektstöd är en högt efterfrågad 
resurs inom kulturområdet; såväl de EU-baserade som dem med andra inriktningar. I förstudien 
intervjuades en rad olika regionala aktörer som påtalade vikten av att öka sin ansökningskompetens 
för att kunna utveckla sina verksamheter med stöd av externa projektmedel, hjälp att hitta medel att 
söka samt stöd att hitta samarbetspartner.  
 
Det finns en stark vilja att inom funktionen samverka med närliggande områden såsom kulturella 
kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling, digitalisering, kultur och hälsa 
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samt för att bredda kulturutbudet för barn och unga för att nämna några. Västra Götalandsregionen 
har påtalat de utökade möjligheter som finns att söka medel för utvecklingsprojekt inom kulturen 
som en del i återhämtningen efter pandemin. Inom EU finns en markant utökad budget i 
programmet Kreativa Europa. Utbudet av externa medel är stort men det behövs en funktion i 
Sjuhärad som omhändertar det utbudet, synliggör och förmedlar informationen samt vägleder 
aktörerna för att ta tillvara möjligheterna till extern finansiering.   
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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§ 31 Ordförandebeslut Färdplan nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal 
Diarienummer: 2021/SKF0158, 2021/SKF0159 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Ordförande i Direktionen har tagit beslut om att ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om färdplanen.   
 
Ordförande i Direktionen har tagit beslut om att ställa sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderar medlemskommunerna att ta 
beslut om reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal samt teckna avtal med VGR. 
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§ 32  Revisionsberättelse Årsredovisning 2021 
Diarienummer: 2022/SKF0113 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har granskat Årsredovisning 2021 utan anmärkning.  
 
Årsredovisningen samt revisionsberättelsen är utsänd till medlemskommunerna samt Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
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§ 33 Förbundsdirektör informerar 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Ett förslag till organisation för arbete med stora etableringar har tagits fram vilken tydliggör rollerna 
mellan aktuell kommun och kommunalförbundet. 
 
Samtliga 49 kommuner i länet har undertecknat en reklamation avseende FVM, framtidens 
vårdinformationsmiljö, ställd till Cerner AB. Reklamationen är ett steg för kommunerna som 
avtalspart att förtydliga och stärka sina legala rättigheter enligt avtalet.  
 
Boråsregionen har genom ordförandebeslut tagit ställning för att rekommendera samtliga 
medlemskommuner att ta beslut om reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser samt att teckna avtal med VGR. I syfte att förtydliga och klarlägga de revideringar 
som föreslås i avtalet kommer VästKom att bjuda in samtliga kommuner till samverkanskonferenser.  
 
Kort diskussion kring den ekonomikonferens som genomfördes 25 mars.  
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§ 34 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHUs presidie och VästKoms 

arbetsutskott. 
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§ 35 Anmälningsärenden 
 
Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
220222 1. Reviderad ansökan Lokalekonomiska analyser för stärkt 

attraktionskraft Sjuhärad 
Enhetschef Regional 
utveckling 

220222 2. Avtal Kommunikationskoncept BRB-FAB Agency Förbundsdirektör 
220302 3. Letter of support, projekt BIOZE. Energikontor Väst Förbundsdirektör 
220329 4. Avtal Navet science center – Skaraborgs Städ Verksamhetschef Navet 
220330 5. Avtal om förvaring av handlingar Stadsarkivet Borås Stad Administrativ chef 
220405 6. Reviderad ansökan Strategisk kompetensförsörjning 

Boråsregionen 
Enhetschef Regional 
utveckling 

220420 7. Tilläggsavtal med WSP gällande revidering av rapporten Analys av 
näringslivets behov samt modell för fördelning av 
utvecklingsmedel  

Enhetschef Regional 
utveckling 
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§ 36 Övriga frågor 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 

Diskussion inför delregionalt kollektivtrafikråd. 
 
 

§ 37 Nästa sammanträde äger rum den 3 juni kl 12.30-16.00 Observera tiden 
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§ 38 Delregionalt kollektivtrafikråd 
 
Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll 
 
A) Information från kollektivtrafiknämnden 

Björn Thodenius, Kollektivtrafiknämnden, informerar om aktuella frågor. 

• Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet samt årlig avstämning DKR (fördjupat ärende i 
punkt C) 

• Aktualisering av miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken (fördjupat ärende i punkt D) 

• Lägesrapport Västtrafiks utredning av seniorerbjudandet (fördjupat ärende i punkt E) 

• Västtrafiks prisjustering 2023 

• Målbild tåg 2028 – information om avvikelser i handlingsplan 

• Uppföljning av målområde Enkel, trygg och inkluderande 

B) Aktuellt från Västtrafik 

Nanna Siewertz Tulinius, Västtrafiks styrelse, informerar om aktuella frågor.  

• Utveckling av närtrafik 

• Flexbiljetten lanserad 

• Sommarbiljett 

• Tredjepartsförsäljning igång sedan januari 2022 

C) Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet  

Sara Eriksson, Västra Götalandsregionen och Björn Thodenius, Kollektivtrafiknämnden, informerar 

om uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet 2021 där flera mål är fortsatt påverkade av 

pandemin. Den årliga avstämningen är skickad till kommunerna på remiss. Skriftliga inspel från DKR 

ska lämnas senast 30 september.  

Ulf Olsson (S) framför att en eventuell etablering av batterifabrik i Lockryd innebär att det skapas en 

ny stor arbetsmarknadsregion och ett stort upptagningsområde som kräver god infrastruktur och 

kollektivtrafik; både för varor och personer. Samtliga kommuner är överens om att Lockryd är 

prioriterat i Boråsregionen. 

Kerstin Hermansson (C) framför att den nya avfarten vid Viared bör kompletteras med ny 

kollektivtrafik. Patrik Harrysson (S) påtalar behovet av direktbuss mellan Svenljunga och Viared för 

att inte behöva åka via centrala Borås.  

Lennart Haglund (C) framför vikten av kommunikation med närliggande län för att underlätta trafiken 

över länsgränserna. 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-04-29 
Sida 17 (18) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Ulf Olsson (S) påtalar vikten av ett fortsatt bra utbud för att återfå resenärerna till 
kollektivtrafiken. Med minskade intäkter finns en risk för en negativ spiral med minskat 
utbud och minskat resande.  
 
Trygghetsfrågan är viktig och resultatet i uppföljningen bör analyseras för att se vad som 
ligger bakom. Trygghet under resorna men även runt hållplatser och på knutpunkter. 
 
D) Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken 

Leif Magnusson, Västra Götalandsregionen, informerar om den aktualisering som gjorts av Miljö- och 

klimatstrategi för kollektivtrafiken. Målen i strategin kvarstår och även prioritetsordningen för olika 

drivmedel, men nya beräkningar har gjorts för mixen över tid. Fordonsindustrins elektrifiering går 

snabbare än väntat. Flytande biodrivmedel ökar snabbt i kostnad och bör därför endast användas i 

undantagsfall och eftersom utbudet av gasdrivna bussar minskar är det inte lämpligt att ställa krav på 

enbart gas i nya upphandlingar. Biogas bedöms fortsatt kunna ligga kvar på samma nivå som idag.  

E) Utredning seniorerbjudande 

Kristina Fahlén, Västtrafik och Jörn Engström, Västra Götalandsregionen, ger en lägesrapport av 

utredningen gällande seniorerbjudande. Endast alternativet kommunalt tillköp återstår. Arbetet med 

att ta fram en kalkylmodell har blivit försenat eftersom beräkningsunderlaget är så osäkert till följd 

av pandemin. Ny modell införs tidigast 2024. 

F) Möjlighet till flexibla skolstarter 

Anna Kronvall, Västra Götalandsregionen, informerar om att dialog initierats i 

tjänstepersonsnätverken gällande möjlighet att införa flexibla skolstarter. Mer information kommer 

under hösten.  

Bengt Hilmersson (C) informerar om att Vårgårda har positiva erfarenheter av flexibel skolstart 

mellan landsbygd och tätort.  

G) Tågstationer Västtågsutredningen 

Georgia Larsson, Västra Götalandsregionen, ger en lägesrapport gällande arbetet med 
Västtågsutredningen och planerna att på sikt på sikt etablera och trafikera sju nya stationer i mindre 
samhällen i Västra Götaland (Fyrbodal och Boråsregionen). Projektet startar i Dalsland och 
Boråsregionen följer arbetet.  
 
H) Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen 

Pontus Gunnäs, Västtrafik, informerar om den förstudie Västtrafik har startat för att ta fram underlag 
inför upphandling av nytt avtal med SJ Götalandståg gällande Västtågen, nu gällande avtal går ut i 
december 2025. Förstudien utgår från ”Målbild tåg 2035” och ”Målbild tåg delmål 2028”. 
 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-04-29 
Sida 18 (18) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Lennart Haglund (C) påtalar att Tranemo kommun utgått från att det ska etableras stationer i 
Länghem och Grimsås i övrigt planeringsarbete och arbetet mot detta i flera år. Det är en del av 
genomförd ÅVS och upprustningen av Kust-till-kustbanan finns med i nationell 
transportinfrastrukturplan. Även viktigt att det sker kommunikation med Jönköpings län. 
  

 
 





















Månadsbrev februari 
 
 

 
Mikael Hansson 
VD 

 
Hej! 
Första månaden på 2022 blev allt annat än normal. Ytterligare ett dataintrång 
ställde till det för oss och covid-situationen har varit tuff i bolaget, med många i 
karantän. Jag tycker vi har tagit oss igenom situationerna på ett bra sätt och ni har 
alla ställt upp och gjort det lilla extra i en tuff situation. Tack gänget! 

Januari månad är alltid en intensiv månad och vi står inför ett bokslut där vi skall 
stänga 2021 års resultatböcker, samt få fram vår fina hållbarhetsraport där vi 
berättar om allt vi gör och summerar året 2021. Vi har också jobbat hårt med att 
skapa aktiviteter, handlingsplaner som speglar våra långsiktiga mål i alla 
avdelningar. Jag är jätteglad över att alla våra avdelningar nu har en prioriterad 
agenda för 2022, det kommer hjälpa oss i vardagen och förflytta oss mot våra 
uppsatta mål. 

Fortsätt kämpa där ute och gör det lilla extra för era kollegor, så får ni dubbelt 
tillbaka. 

  



Med riktning mot framtiden 
De tre huvudmålen för 2022 beslutades av ledningen i slutet av förra året. Målen innebär att vi 

tillsammans ska bygga en riktigt bra arbetsplats och certifiera den som ett Great Place To Work 

även i år. 

Målen innebär också att vi ska höja våra kunders upplevelse av oss, vilket vi mäter med 

kundnöjdhetsverktyget Livesteps. Här ska vi öka antalet procent av kunderna som ger oss 5 

poäng av 5 möjliga i frågan ”Hur nöjd är du med Bostäder i Borås som hyresvärd, totalt sett?”. 

Idag ger 22 procent av de tillfrågade oss 5 poäng och målet för 2022 är att öka det till 24 

procent. 

Slutligen ska vi lyckas med vår budget och leverera utlovat resultat på >25 miljoner kronor. 

Alla avdelningar har under januari beslutat om aktiviteter som bygger kraften i att nå våra 

mål. Flera team står också i startgroparna för att sätta igång med dagligt förbättringsarbete, 

något som kundcentret varit pionjärer inom under 2021. För att underlätta och stötta teamen 

startar bolaget en förbättringsledarutbildning under februari där träning och utbildning av 

några kollegor inom bland annat förbättringsmetodik kommer ge extra kraft. 

Vi har definitivt startat resan mot våra långsiktiga mål, vi är i rörelse och tillsammans är 

nyckelordet för att lyckas. 

 

 

  



Lugnare månadsskiften efter genomtänkta 
förbättringar 
2021 genomförde Kundcenter närmare 60 stycken förbättringsförslag. Ett av dom handlade 

om att minimera överraskningarna och få bättre struktur i månadsskiftet. 

Vi har i snitt 90 avflyttningar varje månad och belastningen på Kundcenter är hög under de 

dagar då våra kunder ska flytta ut och in i våra lägenheter. Vi har haft svårt att veta hur många 

som kommer och vilka dagar de kommer på. Många kunder har också fått vänta länge i 

Kundcenter för att få hjälp med sitt ärende. Pressen på kundvärdarna ökade därför dessa 

dagar och frustrationen växte. 

Förbättringsförslaget var att hitta arbetssätt där vi har koll på alla in- och utflytt, vilken dag 

kunderna flyttar på och hur många nycklar de har. Vi har nu förlängt månadsskiftet genom att 

sprida ut arbetsuppgifter till både före och efter den 1:a, för att jämna ut belastningskurvan. Vi 

har också börjat boka in tider för kunderna att hämta eller lämna sina nyckar på. Genom att 

boka tider kan vi förbereda nycklar och information så att dessa är klara när kunden kommer. 

Kunden känner sig väl bemött och behöver inte sitta och vänta på sin tur. 

Idag har vi fortfarande lika stor omsättning på lägenheter, men arbetsbelastningen är 

utjämnad och kundvärdarna känner sig lugna och trygga i att ha kontroll på månadsskiftet. 

 

 

Vi är alla en del av vår IT säkerhet 
Brandväggar, virusskydd och andra tekniska åtgärder är en del av vår gemensamma IT 

säkerhet. En lika viktig del är alla vi användare och hur vi beter oss i vår IT-miljö. IT-avdelningen 

kommer inom kort att uppdatera vår IT-policy och de riktlinjer som ligger som grund för detta. 

Under vecka 19 planeras också en IT-säkerhetsvecka där vi kommer att genomföra olika 

aktiviteter inom utbildning, information med mera. Mer info om det kommer så småningom. 

  



Kasernen 2 
På torsdag och fredag den här veckan släpper vi de 144 nyproducerade lägenheterna på 

Regementet för uthyrning. För det här släppet har vi inledningsvis valt att enbart marknadsföra 

våra lägenheter digitalt. Vi använder riktade annonser på Facebook och Instagram, vi 

kommunicerar via nyhetsbrev till befintliga hyresgäster och till de 40.000 personer som står i 

vår kö, samt lyfter informationen på vår webbplats. Vi publicerar även pressmeddelande om 

att det här är de första hyresrätterna i Regementsstaden, så att media kan hjälpa oss med 

marknadsföringen. 

Hittills har vår digitala kampanj visats 160.000 gånger för drygt 30.000 personer. Mer än 15 

procent av de som sett annonsen har klickat in på vår webbsida och läst mer, vilket är ett högt 

engagemang. Vi kommer att följa kampanjen noga för att justera och anpassa den efter 

uthyrningstakten. Det här är ett nytt sätt för oss att arbeta med nyproduktion och fungerar det 

väl så är det oerhört kostnadseffektivt i jämförelse med bussreklam och traditionell 

annonsering.   

 

Rekrytering av grafisk kommunikatör 
På kommunikationsavdelningen är vi nära ett avslut i rekryteringen av ett grafiskt snille, men än 

kan vi inte riktigt avslöja vem hen är. Däremot kan vi alla känna stolthet i att över 60 personer 

ville komma och börja jobba hos oss och att majoriteten av de sökande hade riktigt hög 

kompetens. Alla som kallades till intervju pratade varmt om vår arbetsplats och var riktigt 

taggade på att bli en del av den. 



 

Vår nya webbplats 

Att IT-projekt kan vara svåra och ibland lite oförutsägbara, det visste vi på förhand. Men när vi 

drog i gång arbetet i januari 2021 kunde vi inte föreställa oss alla de olika hinder som vi har 

stött på under året. Trots att vi just nu inte har något nytt datum för lansering, så är känslan att 

slutprodukten för våra hyresgäster kommer att bli så mycket bättre.  Den som väntar på något 

gott… 

 

 

Glesvingen tar form 
Vi avslutar med lite bilder från Glesvingen. Bygglovet är äntligen klart och projektet är i gång 

med full produktion. På bilderna syns det hur lägenheterna börjar ta form. Vid det bågformade 

taket kommer det att byggas loftlägenheter och de lägenhetsavskiljande väggarna byggs upp 

vid stagen och takbågarna. 



 



Hyresförhandling 2022

Gäller från 1 februari 2022. 

Kommer på mars-avin som skickas ut i slutet 
av februari, dvs 1 månad retroaktivt. 

1% för studentlägenheter och 1,60%-2,10% 
för vanliga lägenheter

I snitt 1,96% 



# Risk
Associerad 

målsättning

Associerad

process
Kontrollmetod Kontrollansvarig

Utförare av 

kontroll

Kontroll-

frekvens

Genomfört 

senast
Uppföljning/rapportering av kontroll

1 Risk att Bostäders varumärke förknippas med problem i utsatta områden
Vi överträffar kundens 

förväntningar
Kommunikation Kommunikationschef Kommunikatör 1 gång/vecka December

Vi agerar proaktivt och agerar snabbt på felaktigheter i 

media. Vi arbetar med att föra fram vårt budskap vid 

varje tillfälle och ställer högre krav på journalisterna 

rapportering. Genom att följa flödet löpande balanserar 

och nyansera vi bilden av oss via framförallt egna 

kanaler. 

2 Risk att negativa publiceringar i media skadar varumärket
Vi överträffar kundens 

förväntningar
Kommunikation Kommunikationschef Kommunikatör 2 gång/månad September

Vi agerar proaktivt och agerar snabbt på felaktigheter i 

media. Vi kan däremot inte styra vad media rapporterar 

eller hindra intressenter från att uttrycka sig negativt. 

Om bolaget inte följer kommunikationspolicyn eller 

använder sig av de stödfunktioner som finns i bolaget 

ökar risken för negativ publicering. Risken minimeras 

via ledningsgruppen, som i första hand är 

talespersoner, har fått utbildning i mediehantering och 

retorik. Därför anser vi inte att det är en prioriterad risk 

att följa 2022.

3
Risk att Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det faktiska behovet och skapar en 

ökad underhållsskuld (inre och yttre underhåll) 

Vi överträffar kundens 

förväntningar

Vi erbjuder livskvalitet 

med hemmet i fokus

Våra kvarter är 

blomstrande och 

välmående

Förvalta fastigheter Fastighetsutvecklingschef Projektchef 1 gång/år November

Under uppföljning av budgetarbete säkerställs att 

planerat i underhållsplanen utförs enligt plan. 

Avvikelser har löpande identifierats och hanterats.

4 Risk att eftersatt underhåll i fastighetsbeståndet resulterar i skador

Vi överträffar kundens 

förväntningar

Vi erbjuder livskvalitet 

med hemmet i fokus

Våra kvarter är 

blomstrande och 

välmående

Förvalta fastigheter Fastighetsutvecklingschef Projektchef 1 gång/år November

Under 2021 har underhållsplanen utvecklats till att 

innefatta en nivåbedömning, som graderar behovet 

utifrån ekonomi, NKI, säkerhet och trygghet. 

Nivåbedömningen ligger som en grund i prioriteringen, 

dvs vad och när underhållet sker.

5
Risk att Bostäder på grund av sin diversifierade målgrupp har svårt att balansera 

underhållsbehovet mellan nuvarande och framtida hyresgäster 

Vi erbjuder livskvalitet 

med hemmet i fokus
Förvalta fastigheter

Genomför årlig jämförelse mellan 

hyresgästernas uppfattning av framtida 

behov (utifrån NKI) med 

omvärldsbevakning. 

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 1 gång/år November

Den nya NKI-graderingen i underhållsplanen, som införs 

under hösten 2022, bidrar till en säkrare 

planeringsordning för att möta NKI. 

Val av material och lösningar utifrån våra hyresgästers 

behov och önskemål är inte framtaget.

6 Risk att avsaknad av konkurrens medför en kultur med låga krav på utveckling och effektivitet

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

7 Risk att anställda inom Bostäder saknar en affärsmässig inställning 

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

VD
Ansvarig chef 1 gång/år November

Uppföljning internkontrollplan 2021

Genomför årlig genomgång av 

avvikelser mellan genomfört underhåll 

och underhållsplan.

Genomför årlig uppföljning av resultat i 

NKI-undersökning i alla ABB´s områden. 

Jämförelsen ska ske både inom och 

med övriga områden i beståndet. 

Genom förebyggande aktiviteter som 

Ekonomiskola,  uppdatera 

rollbeskrivningar samt utbildning i LOU 

ska risken minimeras. Kontroll att 

förebyggande aktiviteter har 

genomförts.

Under hösten 2021 införde Bostäder ett nytt NKI-

verktyg (Livesteps). Livesteps möjliggör resultat per 

område. Flertal av Bostäders avdelningar har 

identifierat KPI:er kopplade till NKI och uppföljning 

kommer fortsätta 2022.

Ekonomiskola har ej genomförts. Uppdatering av 

rollbeskrivningar har påbörjats men är inte klart. 

Utbildning i LOU har genomfört (se risk 8). Bostäders 

intranätsida Hemmaplan har utvecklats för att 

underlätta för bolagets medarbetare att hitta 

information om aktuella avtal.

Vi genomför dagliga kontroller av 

publicerade artiklar och innehåll i 

sociala medier via plattformen 

Meltwater och sedan slutet av 2021 

även via All Ears Vid behov sker 

åtgärder såsom korrigeringar eller 

rättelser i berörda kanaler. 

Sedan i maj följer vårt varumärke via en 

varumärkestracker och uppdaterar vår 

KPI ”stolthetsindex” en gång i månaden 

på övergripande nivå.



8 Risk att kompetensbrist leder till felaktig eller otillräcklig kravställning vid upphandling

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Inköpsprocessen

Följ upp att samtliga medarbetare som 

kan involveras i upphandlingar 

medverkat på utbildning i LOU samt att 

åtgärdsplan är framtagen vid behov.

VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år September

Utbildningsinsatser på grund- och avancerad nivå i LOU 

genomfördes under  2020/2021. Totalt medverkade 70 

personer på grundutbildning och 33 personer på 

avancerad nivå. Under 2020-2021 har arbete med 

samverkan och struktur gällande upphandling 

genomförts och kontinuerligt arbete inom området 

sker. 

Ett team samlar idag kunskap och erfarenhet om LOU. 

Teamet förmedlar  och stödjer bolagets medarbetare 

för att öka kunskapen internt. I upphandlingar under 

hösten 2021 har medarbetare på olika nivåer i bolaget 

involverats i analyser, kravställande och utvärderingar. 

Bedömning att risken inte längre kvarstår.

9 Risk att stora projekt överstiger budget och tidsram.

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Genomföra planerat 

underhåll

Genomföra nybyggnation

Genomföra ombyggnation

Följ upp att åtgärdsplan tagits fram för 

stora projekt (över 5 mkr) som dragit 

över planerad budget och/eller tidsram. 

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 2 gånger/år November

Uppföljningen visar att uppföljning av prognos och 

tidplan utförs kontinuerligt. Större avvikelser 

förekommer enbart på projekt som påverkats av covid-

19 t ex stambyte som senarelagts. Detta har hanterats 

genom justeringar i underhållsplan, vilket medfört 

tidigareläggning av andra projekt.

10
Risk att Bostäder brister i projektmetodik på grund av avsaknad av kompetens inom 

projektledning

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Genomföra planerat 

underhåll

Genomföra nybyggnation

Genomföra ombyggnation

Följ upp att en plan finns framtagen för 

de projektledare vars kunskapsnivå inte 

är i linje med rollens 

uppdragsbeskrivning. 

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 1 gång/år November

Enskilda, personliga kunskapsbrister har vägts upp med 

tätare samarbete i projektgruppens veckovisa 

avstämningar. Nyrekrytering har också bidragit till 

bredare kompetens i gruppen. Det finns en 

förbättringspotential med djupare, personliga 

avstämningar mellan projektchef och projektledare.

11
Risk att medarbetarna saknar tydliga kopplingar till hur deras insatser bidrar till att uppfylla 

verksamhetens mål
Bäst i klassen i hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

12
Risk att övergripande mål inte bryts ner på en nivå som skapar avsedda styreffekter på 

verksamheten
Bäst i klassen i hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

13 Risk att Bostäder inte arbetar strukturerat med måluppföljning
Vi överträffar kundens 

förväntningar

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

Genomför avstämning av hur många av 

föregående års mål som uppfyllts.
VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år November

Under 2021 sattes 11 KPI:er. Måluppföljning 

genomfördes i november med följande resultat:

7 KPI:er har uppnått måluppfyllelse. 

1 KPI uppnådde inte måluppfyllelse på grund av 

pandemin och gällande restriktioner.

3 KPI:er  har avstannat på grund av byte av 

kundmätningsverktyg. Resultat har därför inte kunnat 

avläsas under perioden.

Bostäders KPI:er är högt satta. Årets resultat med 7 av 

11 klarmarkerade mål är ett gott resultat.

Bostäder har skapat en ny process för att strukturerat 

följa upp mål som började gälla från första kvartalet 

2022. 

Uppdatera checklistan för 

utvecklingssamtal med en punkt 

gällande diskussion om hur 

medarbetaren konkret kan bidra till 

Bostäders uppsatta mål.

Bostäders mall för utvecklingssamtal har uppdaterats 

med följande punkter:

1. Verksamhetens mål  

(Hur ser målen ut i det korta och det långa 

perspektivet? Har vi samma förståelse för målen? Mål 

och medarbetarens uppgifter, hur ser relationen ut?)

2. Medarbetarens mål 

(som stödjer verksamhetens utveckling. Avser både 

prestationsmål och beteendemål)

Under 2021 har Bostäder tagit fram en 

transformationskarta som bryter ner de övergripande 

målen till verksamhetsspecifika aktiviteter som 

medarbetaren får vara med och utforma under 2022.



14 Risk att Bostäders brist av decentraliserat ansvarstagande resulterar i att anställda blir passiva

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

Kontrollera att varje funktion inom 

Bostäder har en rollbeskrivning som 

tydliggör mandat och ansvar.

VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år September

Uppföljningen visar att det finns 37 roll-

/befattningsbeskrivningar vilket är majoritet av rollerna 

på Bostäder. Under året har nya befattningar 

tillkommit, såsom områdeschef, som vid uppföljning 

saknar rollbeskrivning. Flera av beskrivningarna har 

behov av översyn och uppdatering. 

15
Risk att processer inte är standardiserade och dokumenterade, vilket skapar ineffektiva 

arbetssätt

Vi överträffar kundens 

förvätningar
Styra, leda och följa upp

Följ upp att årlig internrevision av 

processer genomförts samt att 

åtgärdsplan är framtagen vid behov.

Ekonomichef Ekonomichef 1 gång/år November

Ett internt arbete med att uppdatera och utveckla 

bolagets processer är påbörjat och fortsatt arbete 

kommer ske 2022-2023. Kompetensutveckling av 

medarbetare inom detta område pågår.

16 Risk att Bostäder saknar systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Personal

Följ upp att årlig uppföljning i 

ledningsgruppen(enligt AFS SAM) 

genomförts samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

HR-chef Ledningsgrupp 1 gång/år Februari

Rutin för vårt systematiska arbetsmiljöarbete finns nu 

på ”Hemmaplan” under arbetsmiljö. Årlig uppföljning i 

februari 2022 då vi utvärderar 2021. Resultat är inte 

tillgängligt vid sammanställningen.

17
Risk att Bostäders anställda utsätts för hot eller andra händelser orsakade av en otrygg 

arbetsmiljö

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Personal

Kontrollera via fem stickprov att 

åtgärder är vidtagna för rapporterade 

tillbud/olyckor. 

HR-chef Ansvarig chef Löpande November

Stickprov tagna vid månadsavstämningar med våra 

HSO. Inga månadsavstämningar har gjorts efter 

sommaren eftersom tidigare HR-chef slutat.

18
Risk att Bostäders anställda saknar relevant kompetens för att utöva sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredsställande sätt

Vi överträffar kundens 

förväntningar
Personal

Följ upp att en plan finns framtagen för 

de medarbetare vars kunskapsnivå inte 

är i linje med rollens 

uppdragsbeskrivning. 

HR-chef Ansvarig chef 1 gång/år Mars

Internt arbete pågår med roller och kompetenser och 

fortsätter under 2022. Kompetensmatris är på gång. På 

grund av pågående arbete kan kunskapsnivån inte 

mätas idag. Risken kvarstår och mätning kan ske först 

år 2023.  

19 Risk att IT-organisationen saknar kompetens för att kunna hantera IT-relaterade problem
Vi överträffar kundens 

förväntningar
IT

Förebygger risk genom avtal med 

extern part  som tillför resurser och 

kompetens inom aktuella områden. 

Kontrollera att syftet med extern part 

har uppnåtts.

Marknadschef IT-chef 1 gång/månad Augusti

Resultatet under 2021 visar att externa resurser och 

kompetenser har tillförts med gott resultat. Vid 

dataintrång i september och december 2021 har 

externa resurser och kompetens, tillsammans med 

Bostäders IT-avdelning,  hanterat uppkomna problem.

Ny upphandling av IT-drift har genomfört under hösten 

2021. Ny leverantör kommer ta över ansvaret under 

våren 2022. 

20
Risk att Bostäder inte etablerar en effektiv process för inköp och lagerhållning, vilket exempelvis 

leder till dyra lager eller brist på varor

Vi överträffar kundens 

förväntningar
Inköpsprocessen

Kontrollera alla fakturor över 5000 kr 

avseende orsak till inköp.
VD Ekonomicontroller

5 ggr/år

Vitvaror: april, 

augusti och 

december

Övriga lager: maj 

och september

November

Under 2021 har alla verifikationer över 5 000 kr 

sammanställts och skickats ut för kontroll, knappt 40 st. 

Förklaring och orsak till inköp och vad inköpet avser 

finns. De flesta inköpen görs på lager teknisk service. 

Många av de inköpen avser gångjärn, beslag, 

dörrhandtag som skickas vidare till leverantör och 

används till våra dörrar och luckor som skickas till dem 

för lackering. Anledningen till denna hantering är att vi 

har bättre priser. Förslagsvis så bör vi ändra så att 

Högbergs får ett trepartsavtal mellan HBV och 

leverantör.

21
Risk att Bostäder brister i arbetet att följa upp och kontrollera varor och tjänster som levereras 

för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet

Vi överträffar kundens 

förväntningar

Inköpsprocessen
Kontrollera genom tre stickprov att 

kvalitetskontroll har genomförts vid 

avtalsuppföljning. 

VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år November

Stickprov visar att uppföljning av avtal inte sker med 

systematik. Omhändertagande av risk och åtgärder ska 

ske under 2022.

En uppföljningsmodell ska arbetas fram för 

implementering under vår/sommar 2022 samt att en 

översyn av inköpsprocessen ska genomföras.



22
Risk att miljö- och hållbarhetsaspekter, samt övriga faktorer som inte är direkt relaterade till 

ekonomi, inte beaktas vid inköp- och upphandlingar

Våra kvarter är 

blomstrande och 

välmående

Inköpsprocessen

Kontrollera genom fem stickprov att 

upphandlingar under året tagit hänsyn 

till miljö- och hållbarhetsaspekter. 

VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år December

Stickprov visar att särskild hänsyn till miljö- och 

hållbarhetsaspekter vid inköp inte beaktats. Revidering 

av administrativa föreskrifter avseende bland annat 

miljö- och hållbarhetsaspekter har genomförts under 

året. Likaså har en uppförandekod "Code of conduct"  

för både Bostäder, leverantörer och 

samverkanspartners tagits fram som reglerar sociala 

krav och mänskliga rättigheter. Detta är ett ska-krav 

och ingår i alla nya upphandlingar som genomförs på 

Bostäder.

23 Risk att otillåtna direktupphandlingar alternativt avsaknad av upphandling förekommer
Vi överträffar kundens 

förväntningar
Inköpsprocessen

Kontrollera  totala inköp per leverantör 

som överskrider

gränsvärdet enligt LOU.

VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år December

Kontroll av inköp under 2021 har genomförts. 

Kontrollen visar att: 

- 6 leverantörer överskred gränsvärdet

- Riktlinje och mallar har upprättats för att tydliggöra 

dokumentation och beslut vid direktupphandlingar

- Direktupphandlingar har börjat läggas in i Palette 

Contract för uppföljning och kontroll

- Upphandlingar genomförs där det finns behov av 

större och regelbundna inköp.

24
Risk att bolaget inte lyckats etablera och kommunicera en gemensam värdegrund, vilket skapar 

risk för oönskade beteenden

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Personal

Genomför årlig avstämning att 

resultatet kring värdegrundsfrågorna i 

den årliga medarbetarundersökningen 

analyserats samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

HR-chef Ledningsgrupp 1 gång/år Mars

Arbete med värdegrund pågår i chefsgruppen. Bostäder 

jobbar med bolagets kultur och den färdigställdes i 

september 2021 som är "vi bryr oss om".  Då togs också 

en utrullningsplan för hela organisationen fram som 

påbörjades under hösten 2021. 

Bostäder medverkar i den årliga 

medarbetarundersökningen Great place to work. Årets 

resultat visar att 80% av medarbetarna på Bostäder 

tycker att Bostäder är en mycket bra arbetsplats 

jämfört med föregående års resultat på 49%. Ny 

mätning i april 2022.

25
Risk att Bostäder saknar kontinuerligt arbete för hur interna applikationer och system köps in, 

integreras och används i verksamheten

Vi överträffar kundens 

förväntningar
IT

Kontrollera genom tre stickprov att 

erforderligt beslutsunderlag funnits på 

plats vid inköp av applikationer.

Marknadschef IT-chef Varannan månad Augusti

Inga upphandlingar eller inköp av applikationer har 

genomförts under året vilket gör att uppföljning inte 

varit aktuellt. 
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Agenda

Status och kvarstående åtgärder

Riskbedömning och fokusområde

Redovisnings- och revisionsfrågor årsbokslutet

Sammanfattning av iakttagelser från granskning av 
intern styrning och kontroll
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Status och kvarstående åtgärder

Vi har genomfört merparten av vår granskning i enlighet med tidigare 
kommunicerad revisionsplan. Fortfarande kvarstår ett antal aktiviteter innan 
revisionen är avslutad:

► Läsa och granska innehållet i slutlig version av årsredovisningen samt 
hållbarhetsrapport

► Inhämta uttalande från företagsledningen (”letter of representation”) 
avseende årsredovisning samt hållbarhetsrapport

► Följa upp väsenliga händelser efter balansdagen

Genomförda och 
återstående 
aktiviteter

Preliminära 
slutsatser

Vi har i vår revision till dags datum ej noterat väsentliga avvikelser. Under 
förutsättningen att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel och 
om inget ytterligare som kan påverka vårt uttalande kommer till vår 
kännedom vid slutförandet av revisionen är vår bedömning att vi kommer 
att kunna lämna en revisionsberättelse som inte innehåller avvikelser mot 
standardutformningen.
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Riskbedömning och fokusområde
Översikt av 2021 års revision

Revisionens omfattning

► Granskning av intern kontroll 
och rutiner

► Förvaltningsrevision

► Granskning av årsbokslut

Väsentliga områden

Intern kontroll och rutiner

► Bokslutsprocessen

► Värdering av 
förvaltningsfastigheter

► Intäktsprocessen

► Inköpsprocessen

► Löneprocessen

Väsentliga årsbokslutsfrågor

► Förvaltningsfastigheter

► Värdering

► Intäktsredovisning

► Inkomstskatt

► Tvister

Revisionsberättelse



Page 5

Redovisnings- och revisionsfrågor 
årsbokslutet
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Redovisnings- och revisionsfrågor 
årsbokslutet

Område Iakttagelse och kommentar

Förvaltningsfastigheter -
värdering

►Årets externa värdering visade ingen indikation på något väsentligt 
nedskrivningsbehov.

Tvister ►Vi noterar att tvisten med tidigare entreprenören för renoveringen på 
Våglängdsgatan har avslutats genom förlikning. 
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Summering av noterade avvikelser
AB Bostäder i Borås – 2021-12-31

Nedan beskrivs väsentliga avvikelser som vi har noterat under vår granskning samt dess påverkan på det redovisade 
resultatet.

Avvikelse/effekt
Korrigering ökar / (minskar) 
redovisat resultat (MSEK)

Fastställda korrigerade avvikelser 

Inga noteringar.
-

Fastställda avvikelser 

Inga noteringar.
-

Bedömda avvikelser

Inga noteringar.
-

Summa ej korrigerade avvikelser före skatteeffekt -

Skatteeffekt -

Summa ej korrigerade avvikelser efter skatteeffekt -
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Sammanfattning av iakttagelser 
från granskning av intern styrning 
och kontroll
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Iakttagelser från vår granskning
Granskning av intern kontroll

Vi har som ett led i revisionen identifierat och kommenterat områden där vi bedömer att förbättringar kan genomföras
i syfte att förbättra den interna kontrollen. Omfattningen av vår granskning av den interna kontrollen varierar mellan olika 
bolag/enheter och våra noteringar täcker inte in alla eventuella svagheter i rutiner och intern kontroll. Våra väsentligaste 
iakttagelser framgår nedan tillsammans med rekommenderade åtgärder och status. 

= Innebär att omedelbar åtgärd behöver genomföras för att förbättra den interna kontrollen

= Innebär att vi anser att den interna kontrollen till vissa delar bör förbättras

= Innebär att vi anser att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande

Område Iakttagelser Bedömning Rekommendation

Bokslutsprocessen ►Vi noterar att rekommendationer från föregående år 
åtgärdats under året. Vi har inga kvarvarande väsentliga 
iakttagelser.

Intäktsprocessen ►Vi har inga väsentliga iakttagelser.

Löneprocessen ► Vi har inga väsentliga iakttagelser.

Inköpsprocessen ►Vi har inga väsentliga iakttagelser.
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Tack



tmB9RÅS STAD
Till  åtsstäini'nan  i AB  Bostädet  i Boi:ås

Otganisationsnutnmei  556024-8782

Granskningsrapport  för  år 2021

Vi  -  Nils-Gunna:i:  Blanc  och  Thomas  Gustafsson  - av  Komtnunfiånäktige  i Botås

Stad  utsedda  lekmannarevisotet  i AB  Bostädet  i Borås  - hat  granskat  bolagets

vetksamhet  undet  år  2021.

Gi'ansknjngen  hat  utföi'ts  enligt  aktiebolagslagen  och  god  revisionssed  i kominunal

vetksamhet.  Gtanskningen  har  utgått  från  bedömning  av  iisk  och  väsentlighet.  Vi

hat  samaföetat  med  bolagets  auktoffserade  tevisot  och  nyttjat  sakkunnigt  biträde

ftån  Botås  Stads  Revisionskontot  i våt  gtanskning.

Vi  bedömer attAB Bostäder i Borås ver/esamhet bar bedrivits på ett ätxdamMseydigt och från
ekonomiå synpunkt tij@edsstäjjande sätt. D6'fl interna kontroHrm hedöms som tijkäcklig.

Gtanskningsresultat  specificeras  i granslaiings.tedogörelse  föt  AB  Bostädet  i Botås

2021.

BORÅS  2022-02-28

Nils-G'ffinnat  Blanc Thomas  Gustafsfö'Å
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Remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal 
nivå 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Vård- och äldrenämnden 

16. Överförmyndarnämnden 

17. Borås Energi och Miljö AB 

18. Borås Elnät AB 

19. Borås kommuns parkerings AB 

20. Borås Djurpark 

21. AB Bostäder Borås 

22. Fristadbostäder AB 

23. AB Sandhultsbostäder 
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24. Toarpshus 

25. Viskaforshem AB 

26. Industribyggnader i Borås AB 

27. Inkubatorn i Borås AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 1 april 2022. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 
Ange diarienummer KS 2022-00101 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803
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Borås Stads 
styrdokument

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 
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”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så lyder den första artikeln i 
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. I korthet beskriver den vad staten 
aldrig får göra mot människor, och vad staten garanterar varje människa. De mänskliga 
rättigheterna är universella och odelbara, vilket betyder att de gäller för alla, och ingen rättighet 
står över någon annan. De slår fast att alla människor har rätt att få sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda utan någon form av diskriminering. De mänskliga rättigheterna är juridiskt 
bindande, och Borås Stad har ett ansvar för upprätthållandet av sina invånares mänskliga 
rättigheter. Detta ansvar regleras och förtydligas bland annat i den svenska grundlagen och 
i andra lagar samt genom internationella åtaganden och konventioner, vilka också betonar 
invånarnas inflytande och delaktighet.

Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå   
Det är på lokal nivå som många av de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Kommunen 
är skyldig att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder 
genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå slår fast Borås Stads ambition 
i arbetet för en inkluderande stad.

De övergripande inriktningarna i programmet är:

1. att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls, granskas och främjas i  
Borås på ett sådant sätt att alla invånare i Borås får sina rättigheter garanterade på ett 
likvärdigt sätt

2. att alla människor i Borås ska bli lyssnade på

3. att Borås Stad arbetar rättighetsbaserat, där universell utformning inkluderas och 
medborgarna har inflytande över beslut som rör dem

4. att kommunens ansvar för de mänskliga rättigheterna är synligt och närvarande i det 
kommunala arbetet, och att tjänstepersoner och valda företrädare inom Borås Stad 
har medvetenhet och kunskap om dem. 

Ett rättighetsbaserat arbetssätt bygger på principerna delaktighet om inkludering, jämlikhet, 
transparens, ansvar och icke-diskriminering. Rättighetsprinciperna ska inkluderas i allt arbete 
som görs.

Utöver detta dokument har Borås Stad ett flertal styrdokument som direkt eller indirekt rör 
mänskliga rättigheter. De områden som dessa omfattar är viktiga i kommunens arbete för att 
respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter, men berörs inte i så stor utsträckning 
i detta dokument.

Civilsamhället, näringslivet och myndigheter är viktiga resurser i Borås Stads strävan att 
respektera, uppfylla och skydda de mänskliga rättigheterna. När det är möjligt ska Borås 
Stad samverka med dessa olika aktörer för att på ett effektivt sätt säkra att de mänskliga 
rättigheterna tillgodoses.

I arbetet med att införa detta program krävs ett öppet och intersektionellt synsätt. Det tar hänsyn 
till att de maktförhållanden som finns i samhället ofta samverkar och förstärker varandra. Ett 
intersektionellt perspektiv synliggör makt, ojämlikheter och sociala identitetskategorier och 
hur dessa samspelar med varandra.
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Ett Borås för alla 
Mänskliga rättigheter ger inte färdiga svar på svåra lokala utmaningar. De mänskliga rättigheterna 
kräver däremot att beslut fattas på ett icke-diskriminerande, inkluderat och rättssäkert sätt. 
Att känna till sina rättigheter är grundläggande för att kunna hävda dem och vara delaktig i 
demokratiska processer. Utifrån detta är ambitionen att Borås ska vara en människovänlig stad, där 
alla oavsett ålder känner till sina rättigheter och får dem tillgodosedda. Jämställdhetsperspektivet 
ska finnas med i allt arbete som utförs av Borås Stad och alla ska ha möjlighet att vara sig 
själva fullt ut i livets alla skeden. Oavsett hur du titulerar dig eller vilken sexuell läggning du 
har så har du rätt till ett gott bemötande i Borås Stads verksamheter – både som invånare och 
som medarbetare. Utbildning och insatser som erbjuds ska vara jämlika och tillgängliga för 
alla som tar del av dem.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i det lokala arbetet med mänskliga rättigheter och alla som 
lever, verkar och vistas i Borås ska kunna nå sin fulla potential, oavsett funktionsförmåga. 
Kommunen ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla aspekter, med Västra Götalandsregionens 
riktlinjer för tillgänglighet och standard som grund. Ingen ska heller diskrimineras på grund 
av sin tro eller sin etnicitet. Borås Stad ska arbeta för inkludering och integration på lika 
villkor. I Borås ska alla våga säga vad de tycker.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet följs upp vart fjärde år.  Handboken med 
tillhörande handlingsplan innehållande konkreta åtgärder kompletterar programmet. Handboken 
med tillhörande handlingsplan tas fram i samverkan med berörda förvaltningar och bolag 
och följs upp vartannat år på aktivitetsnivå. Om förslagen i handlingsplanen kräver politiska 
beslut så behandlas det av berörda nämnder.
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Beslutsunderlag: 
Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

AB Bostäder i Borås 

 

 

Roland Andersson   Mikael Hansson 

Styrelseordförande   VD 

 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

 

MISSIV 
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Datum 

2022-01-03 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00124 3.4.4.25 

  

 
 

Remiss: Uppföljning på Program för ett integrerat 
samhälle     

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- & folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- & konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- & äldrenämnden 

15. AB Bostäder 

16. Borås Energi- & Miljö 

17. Borås Elnät 

18. Borås Djurpark AB 

19. Fristadbostäder AB 

20. AB Sandhultsbostäder  

21. AB Toarpshus  

22. Viskaforshem AB 

23. Kommunstyrelsen 



Borås Stad 
  Sida 
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Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2022-03-31. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se. 
Ange diarienummer ALN 2021-00124 och remissinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden. 

Hans Johansson, verksamhetschef 
Handläggare 
033-35 85 73
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Datum 

2021-11-25 
  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 

Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga 
rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med 
dessa frågor utgår från Program för ett integrerat samhälle, som reviderades och 
fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 september 2019. Programmet gäller 
till och med 2023. Programmet redovisar den politiska viljeriktningen och anger 
målen för integrationsarbetet i Borås Stad. Arbetslivsnämnden ansvarar för att 
följa upp hur samtliga nämnder och bolag arbetar med programmet utifrån sina 
respektive ansvarsområden. 

Målområden 

Sedan Pm:et började skickas ut har Arbetslivsförvaltningen följt upp samtliga 
områden i programmet vilka är: arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, 
folkhälsa och kultur. I år kommer uppföljningen att fokusera på de 
integrationsinsatser som har gjorts de senaste tre åren. Det kan vara insatser 
inom ett eller flera områden i programmet. 



2(2) 
 

Ange nämnd eller bolag:   

Kontaktperson, e-post och telefonnummer: 

Vilka 
integrationsprojekt/insatser har 
ni genomfört eller deltagit i de 
senaste 3 åren?  

Beskriv kortfattat innehåll, 
metod och eventuella 
samarbetspartners. 

Vilket eller vilka områden i 
Program för ett integrerat samhälle har 
insatsen anknytning till? 

Områden från programmet: 
arbete, bostad, utbildning, 
delaktighet, trygghet, folkhälsa 
och kultur 

Vad var syftet med 
insatsen/projektet? 

 

Vilka var målgruppen för 
insatsen/projektet?  

 

Vilka resultat/delresultat har 
ni uppnått?  

 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

7. 
 

    

8. 
 

    

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2021-12-14 
 

 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127 Dnr ALN 2021-00124 3.4.4.25 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle     

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut uppföljningen av programmet till 
samtliga nämnder och bolag i Borås Stad.        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut uppföljningen av programmet till 
samtliga nämnder och bolag i Borås Stad, och begära in ett 
nämnd/styrelsebehandlat svar senast 31 mars.  

Syftet med årets uppföljning är att skaffa en bred kunskapsöversikt av vilka 
aktiviteter och projekt som bedrivits i integrationssyfte i staden, samt vilka 
effekter/resultat dessa gett. Detta ger viktig kunskap som stödjer Nämndens 
samordnande uppdrag.              

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle.                

 



Diarienummer: ALN 2021-00124 
 

2022-01-25 

                                                                                                                                                                                  

           

       De     

Ange nämnd eller bolag:  Bostäder i Borås 

Kontaktperson, e-post och telefonnummer: Genc Avdiu, genc.avdiu@bostader.boras.se 033-442111 

Vilka 
integrationsprojekt/insatser 
har ni genomfört eller deltagit 
i de senaste 3 åren?  

Beskriv kortfattat innehåll, 
metod och eventuella 
samarbetspartners. 

Vilket eller vilka områden i 
Program för ett integrerat 
samhälle har insatsen 
anknytning till? 

Områden från programmet: 
arbete, bostad, utbildning, 
delaktighet, trygghet, folkhälsa 
och kultur 

Vad var syftet med 
insatsen/projektet? 

 

Vilka var målgruppen för 
insatsen/projektet?  

 

Vilka resultat/delresultat har 
ni uppnått?  

 

1. 

Pinocchio cup 

Samverkanspartners: 

Borås Aik,  

Sven Eriksonsgymnasiet. 

IF Elfsborg 

Norrby IF 

RF Sisu 

Fritid och 

folkhälsoförvaltningen  

Folkhälsa Att barn träffas på 

en neutral plats och 

integreras med 

varandra under en 

fotbollsturnering. 

Barn. Uppskattad aktivitet som 

samlar närmare 400st 5:e 

klassare på en neutral plats.  



2. 

Hässlefesten, 

Trandaredsdagen, Hej Hulta, 

Norrbydagen, Sjöbodagen, 

Götadagen 

Samverkanspartners: 

Fritid och 

folkhälsoförvaltningen,  

Lokala föreningar, 

organisationer, verksamheter 

på respektive område. 

Trygghet, kultur En dag för alla 

boende på 

respektive område 

för att integreras 

med varandra. 

För alla Fler som lär känna sina 

grannar, möjlighet att se 

andra kulturer. 

3. 

Nobelfesten, förebildsgalan 

Samverkanspartners: 

Fritid och 

folkhälsoförvaltningen. 

Delaktighet och kultur Lyfta förebilder och 

goda insatser på 

Norrby och 

Hässleholmen. 

 

För alla 

 

Visa att goda insatser lönar 

sig och att lyfta de som är 

förebilder. 

4. 

Idrottsskola Göta 

Samverkanspartners: 

Kronängs IF 

RF Sisu 

Folkhälsa Ge fler barn en 

meningsfull fritid  

Barn Gett möjlighet till en 

meningsfull sysselsättning. 

Fler barn och unga har 

möjlighet till motion och 

rörelse 

5. 

Idrottsskola Hulta 

Samverkanspartner: 

Borås AIK 

Folkhälsa Ge fler barn en 

meningsfull fritid 

Barn  Gett möjlighet till en 

meningsfull sysselsättning. 

Fler barn och unga har 

möjlighet till motion och 

rörelse 

6. 

Destination gymnasiet 

Utbildning Fler som får 

möjlighet till att 

klara grundskolan. 

För individer med behov.  



7. 

Stadsodling 10 st. samt 

blomsterodling och 

kryddodling på Norrby 

Delaktighet, folkhälsa, 

trygghet, kultur,  

Kulturöverskridande 

träffar, 

åldersöverskridande 

träffar.  

För alla Gemenskap, trygghet, ökad 

biologisk mångfald och 

trivsel.  

8. 

Simskola för kvinnor 

 

Folkhälsa, trygghet, utbildning Att kvinnor får 

möjligheten att lära 

sig simma. 

Kvinnor  Fler som lärt sig att simma. 

9. 

Huskurage 

 

Bostad, trygghet, folkhälsa Förebygga, 

förhindra, stoppa 

mäns våld mot 

kvinnor och våld i 

nära relation 

För alla Fler som vet om metoden 

och kan lyfta problematiken. 

10. 

Gatukultur 

 

Delaktighet Att få möjlighet att 

påverka sitt 

närområde. 

Barn och unga Fler barn och unga som är 

delaktiga i sin boendemiljö. 

11. 

Markmålning mattor på Hulta 

Street art 

Delaktighet och kultur Att stärka området 

Hulta genom att låta 

människor påverka 

utemiljön. 

För alla Skapat stolthet i området 

över sina mattor. Ett unikt 

projekt där alla boende 

kunde vara delaktiga. 

12. 

Lieslåtter och lökplantering 

med hyresgäster i ett flertal 

områden. 

 

Delaktighet och folkhälsa Trevligare utemiljö 

och förståelse för 

biologisk mångfald. 

För alla Vårblommande lökar ökar 

trivsel och lieslåtter ökar 

förståelsen för mångfald i 

miljön. 

 

 

 

 



Uppföljningen expedieras till: 

Arbetslivsnämnden 

 

 

 

Roland Andersson   Mikael Hansson 

 

Styrelseordförande   VD 



 

 

Stadsledningskansliet 
Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
stadsledningskansliet@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Carl Morberg, 033 - 35 84 29 
carl.morberg@boras.se 

INBJUDAN 
Sida 
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Datum 
2022-02-08 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

VD och ordinarie styrelseledamöter i de  
kommunala bolagen samt förtroendevalda  
i Kommunfullmäktige 

Inbjudan till bolagsdag med de kommunala bolagens 
årsstämmor 
Härmed inbjuds VD och ordinarie styrelseledamöter i de kommunala bolagen 
samt ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige att närvara vid 
Bolagsdagen där de kommunala bolagens årsstämmor för verksamhetsåret 
2021 hålls. Samtliga bolag har samordnat sina stämmor enligt följande:  

Datum och tid: Onsdagen den 30 mars 2022 med start 08.00.  

Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2. 

Tider för dagen 
08.00 Inledning  
08.15 Årsstämmorna startar 
09.00 Kaffepaus 
09.30 Årsstämmorna återupptas 
12.00 Gemensam lunch  
13.00 Årsstämmorna återupptas 
14.30 Kaffepaus 
14.50  Årsstämmorna återupptas 
16.00 ca Bolagsdagen avslutas  

Borås Stad/Borås Stadshus AB vill lyfta fram koncernperspektivet. Därför är 
Bolagsdagen en heldag där bolagens styrelser och fullmäktigeledamöter bjuds in 
att närvara under hela dagen för att få en helhetsbild av den verksamhet som 
bedrivs i samtliga Borås Stads bolag.  

Stämmorna avverkas i den takt de blir klara. Stadsledningskansliets bolagsgrupp 
är behjälpliga och håller helt i stämmornas formaliadel inklusive ordförande- 
och sekreterarskap. Bolagets ordförande öppnar dock stämman och ges då även 
möjlighet till ett kort inledningsanförande. Under stämmorna ska 
presentationsdelen lyftas fram. Bolagets VD och/eller ordförande presenterar 
verksamheten enligt tidplan nedan, där fokus i presentationen ska ligga på 
väsentliga händelser under året och bolagets del i koncernnyttan/visionen. 
Presentationsavsnittet avslutas med möjlighet att ställa frågor till bolagets 
ordförande och VD. 



Borås Stad 
Datum 
2022-02-08 
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Rätt till arvode/ersättning föreligger för dagen. Ledamöter i bolagsstyrelse 
ersätts av bolaget. Fullmäktigeledamöter och ersättare som inte är ledamot i 
bolagsstyrelse ersätts av fullmäktige.  

Stämmorna kommer att vara öppna för allmänheten och representanter för 
massmedia via webbsändning. 

Föranmälan 
Föranmälan krävs, anmäl er via följande länk senast den 14 mars 2022. Glöm 
inte att ange eventuell specialkost.   

Vid eventuella frågor kontakta evelina.pirs@boras.se 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ae83d2ef48fa 

 

Ordningsföljd och tidplan 

Företag Tid till VD/ordförandes förfogande 
AB Bostäder i Borås 25 min – beräknad starttid ca 08.10 
Fristadbostäder AB 10 min – beräknad starttid ca 08.45 
AB Sandhultsbostäder 10 min – beräknad starttid ca 09.30 
Viskaforshem AB 10 min – beräknad starttid ca 09.50 
AB Toarpshus  10 min – beräknad starttid ca 10.10 
Industribyggnader i Borås AB 10 min – beräknad starttid ca 10.30 
Borås kommuns Parkerings AB 10 min – beräknad starttid ca 11.00 
Borås Djurpark & Camping AB 10 min – beräknad starttid ca 11.25 
Borås Energi och Miljö AB 25 min – beräknad starttid ca 13.00 
Akademiplatsen AB 10 min – beräknad starttid ca 13.40 
BoråsBorås TME AB 10 min – beräknad starttid ca 14.10 
Borås Elnät AB 20 min – beräknad starttid ca 14.50 
Inkubatorn i Borås AB 10 min – beräknad starttid ca 15.15 
Borås Stadshus AB 15 min – beräknad starttid ca 15:35 

Med vänlig hälsning, 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

  

 
 
Kopia till: 
Kommunalråden 
Marie Ingvarsson 
Gruppledarna i Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 
Svante Stomberg  

Camilla Christensen  
Per-Olof Höög 
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Plats AB Bostäder, Västerbrogatan 8A & Teams 

Omfattning §§ 36 - 41 

Tid Kl. 17.15 – 19.00 

Beslutande Roland Andersson 
 Oliver Öberg 
 Linda Ikatti 
 Väinö Östhult 
 Pirjo Antonson   
 Kjell O. Claesson 
 Seija Noppa 
 Mikael Wickberg 
 Olle Engström 
  

Övriga 
närvarande Gunnel Österberg 
 Peter Andersén 
 Lennart Malmerfors 
 Sebastian Hjalmarsson 

 Mikael Hansson, VD 
 Anna Hallkvist 
 Theresa Gunnergren 
 Mattias Jonsson 
 Ulf Johansson 
 Sophia Jonsson 
 Elmi Diriye, Vision 

 ÄRENDEN 

§ 36 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§ 37 Justering 

Oliver Öberg utses att justera dagens protokoll. 
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§ 38 Godkännande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns.  

§ 39 Investeringsobjekt och värderingar (Hemligstämplad)

Ordförande redogör för ärendet för dagens möte och ett potentiellt för-
värv av en fastighet. Diskussion hur bolaget ska gå vidare. 
Inbjuden från Newsec informerar om hur de tar fram fastighetsvärd-
ringar. Styrelsen erbjuds att ställa frågor.  

  
Styrelsen beslutar att avstå från förvärv. 

  
Punkten är sekretessbelagd pga. affärskritisk information 

§ 40 Övriga frågor  

Inga övriga frågor föreligger. 

§ 41 Mötets avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

Roland Andersson Anna Hallkvist Oliver Öberg 
ordförande sekreterare justerande ID
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Organ Medlemssamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 

Dag Torsdag 24 mars 2022, klockan 10.30 – 12.00  

Plats Digitalt via Teams 

 

Beslutande medlemsrepresentanter 
Arbetsförmedlingen, Johnny Öhman 

Västra Götalandsregionen, Krister Andersson (S) 

Bollebygds kommun Patrik Karlsson (KD),  

Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S)  

Herrljunga kommun, Eva Larsson (C) 

Marks kommun, Leif Sternfeld (C),    

Svenljunga kommun, Johan Björkman (M) 

Tranemo kommun, Lennart Haglund (C) 

Tranemo kommun, Anders Brolin (S) 

Ulricehamns kommun, Liselotte Andersson (C) 

Vårgårda kommun Bengt Hilmersson (C) 

 

Övriga medverkande, styrelseledamöter 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen 

 

Övriga 
Elisabeth Rahmberg, Strateg Västra Götalandsregionen,  

Anna Fagefors, Förbundschef Sjuhärads samordningsförbund 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef Sjuhärads samordningsförbund 

 

Omfattning 

§§ 1-8 
 

 

 

------------------------------------------------------ 

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ordförande Cecilia Andersson 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Justerare Lars-Åke Johansson 
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§§   Ärenden och beslut  
  

1 

 

Mötet öppnas 

Styrelsens vice ordförande Cecilia Andersson öppnar mötet.  

Alla närvarande presenterar sig. 

 

 

2 

 

Val av justerare 

Lars-Åke Johansson utses att justera protokollet. 

  

 

3 

 

Rapport om förbundets nuläge och det gångna året  

Årsredovisning skickades inför mötet. Förbundschef presenterar övergripande och 

kortfattat året som gått samt vilka målgrupper och insatser förbundet arbetar med.  

Frågor och samtal om eget kapital, implementering och om arbetet för de målgrupper 

som är prioriterade i regleringsbrev för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Medlemmarna tackar för redovisningen. 

   

 

4 

 

Medlemmars behov/utmaningar  
Medlemmarna lyfter var för sig sina respektive behov av insatser och samverkan, samt 

informerar varandra i diverse aktuella frågor:  

 

Borås Stad satsar nu 10 miljoner för de grupper som stått utanför arbetsmarknaden 

under lång tid och efterfrågar ett forum för samverkan kring individerna. Hur tar vi ett 

helhetsgrepp?  

Svenljunga Tranemo ser lång väntan till Socialpsykiatri och önskar verka mer med 

Arbetsförmågebedömning för språksvaga utan tolk. ”Komjobb” nystartat som stöd till 

hemtjänsten. (Anställning som kompetensutveckling för att kunna bli anställd, eller 

vara kvar vid behov.) 

Arbetsförmedlingen har gjort analys kring långtidsarbetslösa och förvånas över att det 

inte bara är de som tillsynes står långt utanför arbete utan även personer med 

utbildning, bra språkförutsättningar osv. Vore intressant arbeta mer tillsammans kring 

den analysen. 

Bollebygd bekräftar bilden av att det är svårare för de mindre kommunerna att verka 

offensivt mot långtidsarbetslöshet och att kommunerna behöver samverkan. 

Herrljunga efterfrågar den digitala kompetensen och vikten av konkret arbete för att 

alla ska kunna delta i olika digitala forum.  

På samma vis som kommunanställda kan byta arbetsgivare med stöd av 

Medarbetarcentrum går det kanske att slå ett slag för motsvarande utbyte mellan 

kommunerna i fråga om arbetslivsinriktad rehabilitering? 

 

Uppföljning köpt av SCB visar ett lågt återfall på ca 10% i försörjningsstöd när 

individer fått tillräckligt stöd och att det verkligen är lönsamt att samverka kring stöd. 

Är det en möjlighet att genomföra någon form av handslag mellan vård och 

kommuner, riktat till skolornas för att stärka ungas psykiska hälsa? 

 

Förbundets arbete med progressionsmätningen uppmärksammas som positivt. 
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Efter samtal, frågor och idéer summeras diskussionen övergripande. 

 

Strategiskt efterfrågas kunskap om varandras uppdrag och kunskap om vad varje 

medlem bär med in i samarbetet genom förbundet. 

 

Individinriktat är det viktigt att se över målgrupperna och främst de som står extra 

långt ifrån, samt de med psykisk ohälsa som behöver tidiga insatser (varav många 

unga vuxna) och personer med funktionsnedsättningar. 

 

Viktigt att lyfta fram den potential och arbetsförmåga som finns hos gruppen av 

personer med funktionsnedsättningar. Det finns också de grupper som inte har faktiska 

nedsättningar men ändå på olika sätt sätter sig själva i ett sämre läge genom avsaknad 

av referenser osv. 

 

Informationen noteras som medskick till styrelsens fortsatta arbete. 

 

 

5 

 

Översyn av Förbundsordning 

Kort information om hur jurister på nationell nivå hänvisar till behov av förändringar i 

förbundsordning för att den ska överensstämma med rådande lagstiftning.  

Samtal om nuvarande representation, möjligheter till utökad representation och parternas 

syn på hur samarbetet fungerar. Konstateras att en stor styrelse medför högre omkostnader 

och att ingen av medlemmarna begär mer inflytande än en ledamot och en ersättare, vilket 

som minst krävs enligt gällande lagstiftning. 

 

Medlemmarna noterar att ett förslag om ändrad förbundsordning kommer att ställas till 

respektive medlem för beslut med kort varsel. 

 

 

6 

 

Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
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Beslut om medfinansiering och nivå för äskande om statliga medel 

Medlemmarna beslutar att äskande av statlig anslagsdel ska vara 10 miljoner för drift 

år 2022. Kommunerna i Sjuhärad och VG-regionen beslutar att tillsammans finansiera 

med 10 miljoner, även om staten i nuläget inte kan bekräfta motsvarande belopp. 
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Mötet avslutas 

 
 



FINANSRAPPORT 2022-04-30

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2021-12-31 2022-03-31 2022-04-30
Räntebärande likviditet 636,5 772,7 967,3
varav:  -medel på underkonto i koncernkontot 202,5 330,2 225,9

-skattekonto, övriga bankkonton 210,3 222,5 422,6
-externa placeringar 223,7 219,9 318,8

Intecknad likviditet 582,1 673,8 670,8
varav: -avsättningar till pensioner 590,9

-avsättningar för medfinansiering 42,8

-övriga avsättningar 37,1

Förändringar i likviditeten   
Kommentar: Med anledning av god likviditet i staden har en nyavsättning i fonder motsvarande 100 mnkr gjorts i april.

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 211231 Fsg/köp 2022 Marknadsvärde 220430 Orealiserat +/-*)

Simplicity Likviditetsfond 42,0 24,2 66,1 -0,1
SPP Företagsobligationsfond 30,3 13,6 43,4 -0,4
SPP Grön Obligationsfond 32,0 14,1 44,7 -1,4
SPP Obligationsfond 7,4 3,2 10,1 -0,5
SPP Global Företagsobligationsfond Plus A 8,3 3,5 11,2 -0,7
Handelsbanken kortäntefond 48,8 0,0 48,6 -0,2
SEB Företagsobligationsfond 12,9 5,6 17,8 -0,6
SEB Korträntefond 0,0 17,2 17,2 0,0
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 9,4 4,1 13,1 -0,4
Öhman Grön obligationsfond AB 6,5 2,9 9,2 -0,3
Öhman FRN Hållbar A 26,0 11,7 37,4 -0,3

223,7 100,1 318,8 -5,0
Realiserade vinster/förluster under året 0,0

2020-12-31 2021-12-31 2022-04-30
Borgen och krediter till externa motparter utanför kommunkoncernen 372,4 383,1 374,6
Krediter med borgen av Borås Stad 353,7 364,4 355,9
Ränte- och amorteringsfria krediter 18,7 18,7 18,7
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2021-12-31 2022-03-31 2022-04-30
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 570,5 9 609,0 9 627,7
Upplåning - Borås Stad 0,0 188,5 0,0
Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 251,4 208,7 197,6
Upplåning - Certifikat 800,0 800,0 800,0
Upplåning - Kommuninvest 5 095,1 5 011,7 5 511,7
Upplåning - Banker, övrigt -475,9 0,0 -281,6
Upplåning- Obligation 3 900,0 3 400,0 3 400,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 570,5 9 609,0 9 627,7

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC
2022-03-31

Lånevolym: 7 192,1
Räntekostnad (inkl kreditlöften): 40,2
Snittränta: inkl kreditlöften 0,55%
Genomsnittlig lånemarginal: 0,11%
Återstående räntebindningstid (år): 2,12
Återstående kapitalbindningstid (år): 2,14
Andel lån med förfall inom 12 mån.: 33%
Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym) 0,05%

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC
2022-03-31

Lånevolym: 2 416,7
Snittränta: 2,28%
Återstående räntebindningstid (år): 12,03
Återstående kapitalbindningstid (år: 12,03
EMC-upplåningen är ett undantag  från kapital-  och räntebindningsriktlinjerna/reglerna enligt separat beslut.

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning TOTAL
2022-03-31

Lånevolym: 9 609,0
Snittränta 0,99%
Återstående räntebindningstid (år): 4,61
Återstående kapitalbindningstid (år): 4,62
EMC-upplåningen är ett undantag  från kapital-  och räntebindningsriktlinjerna/reglerna enligt separat beslut.

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid
Nordea Kontokredit 400 0 2022-08-31
Nordea Kreditlöfte 750 0 2023-04-30
SHB Kreditlöfte 750 0 2023-04-30
SEB Kreditlöfte 750 0 2023-04-30
Swedbank Kreditlöfte 750 0 2023-04-30
Summa 3 400 0,0

4,85 4,80
4,86 4,80

2021-12-31 2022-04-30
9 570,5 9 627,7
1,00% 1,09%

39,9 49,4
0,56% 0,68%

2021-12-31 2022-04-30
7 070,5 7 211,1

0,05% 0,05%

0,07% 0,12%

2,38 2,41
30% 30%

2,37 2,41

12,29
12,29

11,94
11,94

2021-12-31 2022-04-30
2 500,0 2 416,7
2,22% 2,28%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit
Snittränta 

(momentan) *)
Räntekostnad 
(momentan)

Riskanalys, räntan stiger 
med 1%

Skuldökning (+) jmf med 
211231

BORÅS STAD 0,0 200,0 0,00% 0,00% 0,0 0 0,0
BOSTÄDER 3 082,8 3 450,0 0,93% 0,32% 28,6 10,1 64,9
BEMAB 3 820,9 4 747,0 1,98% 0,38% 75,5 5,8 -21,3
varav EMC 2 416,7  0,0
ELNÄT 859,2 1 300,0 0,74% 0,20% 6,3 2,4 14,1
VISKAFORSH 499,6 530,0 0,97% 0,41% 4,8 1,5 18,1
STADSHUSAB 199,1 204,8 0,52% 0,00% 1,0 1,0 -1,6
IBAB konc 274,5 410,0 0,87% 0,17% 2,2 0,9 6,4
FRIBO 201,9 281,0 1,38% 0,35% 2,8 0,5 4,7
SANDHULTSB 246,5 305,0 1,00% 0,44% 2,5 0,7 -1,3
TOARPSHUS 187,0 332,0 1,08% 0,46% 2,0 0,7 0,3
DJURPARK 126,8 180,0 0,52% 0,00% 0,7 0,4 13,2
PARKERING 91,0 150,0 0,90% 0,38% 0,8 0,3 -2,5
BORÅSBORÅS 2,9 22,0 0,52% 0,00% 0,1 0,0 -13,7
INKUBATORN 0,0 2,6 0,52% 0,00% 0,0 0,0 0,0
AKADEMIPLATSEN 35,6 65,0 0,52% 0,00% 0,2 0,1 -24,0
Summa 9 627,7 12 179,4 1,32% 0,33% 127,5 24,5 57,2

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Ränte- och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,41 Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,41 Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 30% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 149% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2022-03-31 på nominellt 2 114,5 mkr har ett marknadsvärde på 19,9 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
Det har även under den senaste månaden skett stora svängningar på räntemarknaden vilket resulterat i fortsatt ränteuppgång. 
I takt med att befintliga lån omsätts och när det blir aktuellt med nypplåning kommer upplåningskostnaden att påverkas.
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VY FRÅN SKOLGÅRDEN. ENTRÉERNA TILL DE OLIKA ENHETERNA ANNONSERAR SIG GENOM UTSTICKANDE VINDFÅNG OCH TAK. SKOLANS HJÄRTA 

ÄR TYDLIGT MARKERAT MED ETT STÖRRE GLASPARTI.

DETALJBILD

BOTTENVÅNINGEN, DEN DEL AV BYGGNADEN SOM MAN KOMMER NÄRA, FÅR EN MER 

BEARBETAD UTFORMNING MED TEGELMÖNSTER
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19/22ERIKSLUNDSKOLAN
FÖRSTUDIE 

DATUM
2020.01.24×

FASADMATERIAL
TEGLET ger en robust och vacker fasad med lång livs-
längd. Det knyter an till grannbyggnaden i gult tegel, 
den ursprungliga byggnaden för Erikslundskolan, som 
nu innehåller Engelska skolan. Mönstret i teglet an-
tyder även den en ambition att bryta ner skalan och 
skapa en intressant och vacker fasad både på långt 
och nära håll.

11Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 9

UTREDNING: GÅNG- & CYKELBANA

Alternativ 2 - Bild 1: Gång- och cykelbro utan lutning och utan ingrepp i marken.Alternativ 2 - Bild 1: Gång- och cykelbro utan lutning och utan ingrepp i marken.
Detta alternativ är en fullt tillgänglig lösning.Detaljplanering, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad

Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-16, rev 2022-04-21

VERKSAMHETSPLAN 2022
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Omslagsbild framsida: 
Tidiga skisser från tre pågående detaljplanearbeten - 
Tokarpsberg, Erikslundsskolan och Viskaholm.

INNEHÅLL

INLEDNING  2

DEL 1 – BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER 3

DEL 2 - PRODUKTIONSPLAN 2022 5

Detaljplaner och program som ska prioriteras 2022 6

Strategiska planeringsprojekt som ska prioriteras 2022 9

Kartor med produktionsplanens prioriterade planuppdrag 11

DEL 3 - BESLUTADE DETALJPLANE- OCH PROGRAMUPPDRAG  

SOM INTE PRIORITERAS 2022 15

INLEDNING 
Denna verksamhetsplan omfattar kommunens de-
taljplanearbete. Planen ger även exempel på strategis-
ka planer, program och studier som bör arbetas med 
för att underlätta för effektivare detaljplanearbete de 
kommande åren. Dessa planer, program och studier 
ligger dock inte bara under Samhällsbyggnadsnämn-
dens ansvarsområde. 

Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar. Första 
delen innehåller bakgrund och utgångspunkter till 
del två, produktionsplanen. Produktionsplanen utgör 
den politiska prioriteringen av planuppdragen under 
2022. Här finns även kartor samt en kort presenta-
tion av de olika planuppdragen. Del tre innehåller en 
förteckning av de planuppdrag som inte kommer att 
prioriteras under 2022.

Totalt innefattar förslaget till produktionsplan cir-
ka 1750-3500 nya bostäder, tre skolor, fyra LSS/
SOL-boenden (bostäder enligt lagen om stöd och 
service, samt bostad med särskild service enligt soci-
altjänstlagen), fyra större verksamhetsområden med 
mera. Totalt omfattar de fyra verksamhetsområdena 
cirka 350-500 hektar mark. 

Flertalet av de planprojekt som finns med i planen 
är pågående. Vilka planer som ska fortsätta och star-
ta 2022 utgår från en sammanvägd bedömning av i 
vilken grad de bidrar till måluppfyllelse (politiskt an-
tagna mål) och tillfredsställer behov för Borås Stads 
utveckling. 

Verksamhetsplanen är framtagen av en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, Stadsledningskansliets strategiska 
samhällsplaneringsavdelning och mark- och explo-
ateringsavdelning, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen samt Borås Energi och 
Miljö. Verksamhetsplanen fungerar som underlag för 
prioritering och resursfördelning i planeringsarbete 
för samtliga berörda förvaltningar. 
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POLITISKA BESLUT OCH MÅL
Bakgrunden till produktionsplanen är att antalet 
detaljplaneuppdrag idag har ökat och att arbetet 
därmed behöver mer resurser såväl internt som ex-
ternt. Vidare innebär genomförandet av detaljplaner 
stora kommunala investeringar vilka behöver pla-
neras och budgeteras för. Sammantaget innebär det 
att en prioritering av detaljplaneuppdragen årligen 
måste göras. 

Utgångspunkten för prioriteringen är att uppfylla 
mål i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, 
mål- och inriktningsdokument till nämnderna samt 
strategiska planer för den långsiktiga fysiska plane-
ringen. 

Förutom budgetmålen läggs stor vikt vid att skapa 
förutsättningar för att uppfylla långsiktiga politiska 
beslut, främst enligt Visionen om framtidens Borås, 
Översiktsplan för Borås, Utbyggnadsstrategi 2018-
2035, stadsbyggnadsprogram Staden vid parken, 
Riktlinjer för bostadsförsörjning, Lokalresursplanen 
och Vatten- och avloppsplanen. 

Det pågår dessutom redan nu flera strategiska pl-
anarbeten som också påverkar hur detaljplaneupp-
dragen prioriteras, som exempelvis arbetet med en 
trafikplan för Borås och ett antal strukturskisser för 
olika delområden. 

Visionen om framtidens Borås
I september 2021 antogs Visionen för framtidens 
Borås av Kommunfullmäktige. Visionen består av 
fyra målområden: omsorg om varandra och miljön, 
ett tryggt och snyggt Borås, möjligheter och mod 
att utvecklas samt människor möts i Borås. Sam-
hällsbyggnadsnämnden är en av flera drivande par-
ter som ska arbeta för att förverkliga visionen. 

Översiktsplan för Borås
Översiktsplan för Borås antogs i Kommunfullmäk-
tige våren 2018. I översiktsplanen visar Borås Stad 
hur kommunen ska utvecklas de närmaste tjugo 
åren. Planen pekar ut en övergripande riktning för 
bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, 
arbetsplatser med mera. Planen beskriver hur vi 
kan planera för både nuvarande och kommande 

DEL 1 – BAKGRUND OCH 
UTGÅNGSPUNKTER

generationer boråsare. I översiktsplanen anges nio 
övergripande strategier för Borås utveckling. Samt-
liga strategier finns mer utförligt förklarade i över-
siktsplanen. 

 » Femkärnighet

 » Styrkan kommer inifrån

 » Koncentrerat och sammanbundet

 » Tätt och mixat

 » Mer mötesplatser och målpunkter

 » Grönt och blått runtom

 » Bygg för mer buss, cykel och gång

 » Viskan och textilen synliggörs i staden

 » Regional utblick.

Utbyggnadsstrategi 2018-2035
Utbyggnadsstrategin antogs av Kommunstyrelsen 
våren 2019. Strategin visar tillsammans med Över-
siktsplan för Borås hur staden ska utvecklas lång-
siktigt. Strategin beskriver kommunens syn på pla-
nering och utbyggnad av centrala och centrumnära 
stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett under-
lag för prioriteringar och stärker förutsättningarna 
för bostadsförsörjning, kommunal service och infra-
struktur. Utbyggnadsstrategin riktar sig till alla som 
vill vara med och utveckla Borås, såväl offentliga 
som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild 
för långsiktig stadsutveckling. 

Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser 
från både kommunen och andra aktörer. För att få 
genomförandekraft behöver utbyggnaden koncen-
treras etappvis så att planering, resurser och inves-
teringar kan riktas och samordnas effektivt. Det 
innebär att prioriteringar behöver göras och resurser 
avsättas för att genomföra projekt i de utpekade 
områdena. 

Utbyggnadsstrategin föreslår att fokus under de 
kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla 
planering och byggande i stadskärnan, Knalleland 
och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen 
däremellan har goda förutsättningar att förtätas och 

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - Mer stad längs Viskan

bindas ihop till en sammanhållen innerstad. Målet är 
att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 
- 8 000 bostäder ska möjliggöras här.

Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken an-
togs av Kommunfullmäktige våren 2021. Program-
met pekar ut ett långsiktigt mål om att bygga en fem 
kilometer lång park genom tätorten Borås. Parken 
har genom en namntävling fått namnet Viskans 
park. För att möjliggöra parken krävs samarbete 
mellan kommunen och privata aktörer. På vissa plat-
ser krävs detaljplaneändring för att parken ska gå att 
genomföra. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av Kom-
munfullmäktige 19 juni 2019 och gäller till och med 
2023. Riktlinjerna är baserade på översiktsplanen 

och anger att kommunens mål för bostadsbyggande 
är 600 bostäder per år. Antalet baseras på de senaste 
årens befolkningsökning. Det innebär en ökad bygg-
takt med ca 20 % från dagens nivå på byggande och 
är ett led till att nå upp till tankegångarna som pre-
senteras i översiktsplanen. 

Lokalresursplan 2020-2022
Lokalresursplanen ska synliggöra Borås Stads behov 
av lokaler för respektive förvaltning och ge bättre 
förutsättningar för en strategisk kommun- 
övergripande lokalplanering. Planen ligger sedan till 
grund för det årliga arbetet med investeringar och 
leder fram till Kommunfullmäktiges investeringsbe-
slut. Lokalresursplanen omfattar planperioden 2020-
2022 men innehåller också en utblick mot 2023 och 
framåt. Lokalresursplanen lyfter behov av exempel-
vis kommunala boenden, förskolor och skolor vilket 
kan leda till behov av nya detaljplaneuppdrag. 



4

Vatten- och avloppsplan
Borås Stads Vatten- och avloppsplan (VA-plan) ska 
säkra en framtida hållbar försörjning av vatten och 
avlopp i Borås Stad, till invånare och verksamheter 
och samtidigt beakta hög miljöhänsyn samt minska 
belastningen på våra vattendrag. Planen redovisar 
vilka åtgärder och aktiviteter som ska genomföras 
under planens giltighetsperiod, för att uppnå hållbar 
och långsiktig VA-försörjning i Borås Stad. Exempel 
på åtgärd är att peka ut VA-utbyggnadsområden, det 
vill säga områden som idag har enskild VA-försörj-
ning och som har behov av en förändrad VA-lös-
ning.

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen arbetar övergripande med exem-
pelvis planering, markförsäljning, strategiskt arbete 
kring trafik och kollektivtrafik och för att underlät-
ta för utveckling av näringslivet i kommunen. De 
arbetar bland annat utifrån målet om 600 byggda 
bostäder per år, som uttrycks i riktlinjer för bostads-
försörjning, och att tillgodose intressenter med indu-
stri-/verksamhetsmark. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål
Samhällsbyggnadsnämndens två övergripande mål-
sättningar är ett planarbete som ger ökad livskvalitet 
för dagens och morgondagens boråsare, samt ökad 
dialog, samsyn och samverkan i stadens samhälls-
byggnadsprocess. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
bedömning är att det bör antas planer med i genom-
snitt 900 bostäder per år för att skapa goda förut-
sättningar att möjliggöra Kommunfullmäktiges mål 
om 600 byggda bostäder. 

Vidare har Samhällsbyggnadsnämnden målet att ta 
fram två strukturskisser per år.  

Planverksamhetens budget
Plan- och bygglovsavdelningen är en självfinansierad 
verksamhet, vilket innebär att verksamheten ska gå 
runt på intäkter som inkommer i bygglov och ge-
nom plankostnadsavtal. Det innebär att det måste 
finnas en fördelning mellan privata och kommunala 
planprojekt i produktionsplanen. 

DETALJPLANERING 
Att ta fram en detaljplan är en relativt lång process. 
Alla steg är reglerade i plan- och bygglagen (PBL). 
De flesta detaljplaner tas fram enligt ett standardför-
farande. I enklare projekt kan begränsat förfarande 
tillämpas. Ett fåtal planer drivs enligt utökat förfa-
rande. 

Planprocessen förutsätter ett tätt samarbete mellan 
ett flertal förvaltningar i staden och synpunkter in-
hämtas under hela planprocessen. Förvaltningsöver-
gripande projektgrupper träffas under planarbetets 
gång och detta breda arbetssätt är en förutsättning 
för allt planarbete. Dialogen med sakägare och andra 
externa intressenter är också en viktig del i planarbe-
tet. Den bidrar till insikt om det unika och ger för-
ståelse för de lokala förhållandena på den specifika 
platsen. 

Initiativet till ny eller ändring av detaljplan kan 
komma från såväl kommunen som privata aktörer. 
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. För 
detaljplaner som den enskilde exploatören har störst 
nytta av upprättas plankostnadsavtal mellan Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. 

Upprättandet av detaljplaner sker både med egen 
personal och med plankonsulter. När plankonsult 
anlitas är det kommunen som handlar upp konsul-
ten. 

STRATEGISK PLANERING
Strategisk planering sker på flera olika nivåer och ut-
fallet kan bestå av olika typer av dokument. Gemen-
samt för den strategiska planeringen är att det utgör 
ett viktigt underlag för detaljplaneringen. Utöver 
översiktsplanen är exempel på strategisk planering 
fördjupade översiktsplaner (FÖP), planprogram eller 
övergripande utredningar och ställningstaganden. 
Den strategiska planeringen görs av kommunen och 
är oftast inte bindande för myndigheter eller privat-
personer.

Karta över Viskans parks sträckning genom Borås. 
Bild från stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken.
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DEL 2 - PRODUKTIONSPLAN 2022

PRODUKTIONSPLANENS  
INNEHÅLL OCH STRUKTUR
Produktionsplanen innehåller 50 prioriterade de-
taljplaneprojekt samt tretton strategiska planerings-
projekt. Mängden ärenden utgår främst från tillgäng-
liga resurser och konsultinsatser inom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Dock förutsätter planeringen 
även resursinsatser hos andra förvaltningar.

Antalet prioriterade detaljplaneprojekt är färre än 
föregående år. En anledning till det är att flera pro-
jekt som är med 2022 är av större och mer komplex 
karaktär, vilket kräver mer resurser. En annan anled-
ning är att ett par projekt slagits ihop och görs i en 
gemensam detaljplan. Ytterligare en anledning är att 
vi gör ett planprogram för centrum där åtminstone 
sex av de oprioriterade ärendena ryms. Planprogram-
met kommer i stor utsträckning att underlätta för 
detaljplanearbetet när det startas för dessa projekt. 

DETALJPLANER OCH PROGRAM
Detaljplaneprojekten ligger under Samhällsbygg-
nadsnämndens ansvarsområde. Detaljplaneprojekten 
som är prioriterade i produktionsplanen ska startas 
eller, i de fall de redan är påbörjade, fortlöpa under 
2022. För varje projekt har det gjorts en grov upp-
skattning av vilken komplexitet projektet har, när 
projektet beräknas antas och hur många bostäder det 
kan komma att innehålla. Uppgifterna baseras på oli-
ka underlag och säkerheten varierar mellan olika pla-
ner, framförallt beroende av skede i planprocessen.

Zonindelning bostadsplanering
Baserat på de styrdokument som nämnts tidigare har 
Stadsledningskansliet tagit fram en modell för rimlig 
fördelning av bostadsplanering. Modellen innebär 
att en viss procentandel av de bostäder som planeras 
bör ligga inom olika zoner. De utpekade zonerna är:

• Röd: Borås, inom utbyggnadsstrategin inklusive 
översiktsplanens röda zon

• Orange: översiktsplanens orange zon (med un-
dantag av utbyggnadsstrategins område)

• Gul: översiktsplanens gula zon

• Blå: serviceorter (Dalsjöfors, Fristad, Sandared, 
Viskafors)

• Grön: övriga orter och landsbygd 

Utgångspunkten för år 2022 är att ca 50 procent av 
de bostäder som planeras bör ligga inom röd zon, 
17 procent i orange zon, 15 procent i gul zon och 
13 procent i blå zon. I övriga orter och på lands-
bygden, grön zon, ska det också finnas möjlighet 
till detaljplaneuppdrag. Cirka 5 % kan vara en rim-
lig nivå för denna zon. I de fall det finns planlagd 
mark inom övriga orter, så hanteras de direkt med 
bygglov. Enstaka nya villor utanför sammanhållen 
bebyggelse hanteras med förhandsbesked.

Produktionsplanen strävar efter att uppnå denna 
fördelning, men baserat på de planuppdrag som 
finns i väntelistan, de som redan är igång samt de 
strategiska frågorna som i vissa fall behöver lösas 
innan uppstart är det inte möjligt att uppnå fördel-
ningen exakt. 

Serviceorter
I produktionsplanen för 2022 finns en liten andel 
planuppdrag i kommunens serviceorter. En av an-
ledningarna till detta är att arbetet med strategier för 
serviceorterna pågår. En annan anledning är att det 
generellt finns få planuppdrag i serviceorterna, med 
undantag från Sandared. De planuppdrag som finns 
i Sandared är beroende av övergripande studier av 
trafikmiljön, se mer under strategiska planeringspro-
jekt i produktionsplanen. 

STRATEGISKA  
PLANERINGSPROJEKT
De strategiska planeringsprojekten ligger under olika 
nämnder, vilket framgår av listan, men arbetet är 
gemensamt och beroende av förvaltnings- 
överskridande samordning. Gemensamt för projek-
ten är att de är av avgörande betydelse för att kom-
ma vidare med flertalet av de detaljplaneuppdrag 
som inte prioriteras 2022. Genom att arbeta med 
strategiska planer och program inledningsvis, ökar 
möjligheten för en snabbare och mindre komplex 
detaljplaneprocess i ett senare skede. Utöver dessa 

prioriterade projekt pågår mycket annat arbete som 
också spelar stor roll för kommande detaljplanering 
och som därmed påverkar prioriteringen. 

MINDRE DETALJPLANER OCH  
PLANÄNDRINGAR
Det finns ett flertal detaljplaneuppdrag som om-
fattar mindre ändringar eller som är så kallade fri-
märksplaner. Gemensamt för dessa är att de endast 
medger ett tillskott på ett fåtal nya bostäder eller är 
en mindre ändring av gällande detaljplan som till 
exempel ökad byggrätt. Dessa projekt finns inte 
angivna i produktionsplanen utan föreslås starta i 
mån av tid och utgöra projekt för praktikanter eller 
projektanställda. Målsättningen är att minst ett par 
av dessa planprojekt ska genomföras varje år. 

ÖVRIGA BEHOV SOM KRÄVER  
LOKALISERING
Det finns ett antal behov som har spelats in inför 
årets verksamhetsplan men där lokalisering inte är 
klar. Exempel på detta är en ny begravningsplats, 
ett nytt vattenverk och en ny plats för brandstation. 
Eftersom lokaliseringarna inte är klara kan planar-
bete inte påbörjas under 2022. Lokaliseringsarbete 
samt beredning för politiskt beslutade planuppdrag 
för dessa behov bör ske under 2022. 
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Nr Namn Syfte/Användning Uppdrag gavs Antal  
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt
antagande

Status/kommentar Zon

1 Bergslena, Flugan 9 Centrumändamål, kontor, skola, bostäder, samt möjliggöra 
utbyggnad av bussgata

2016 ca 50-100 H våren 2023 Föregås av planprogram då frågor om exempel-
vis trafik rör ett flertal prioriterade planuppdrag.

röd

2 Bergslena, Guldbaggen 1 med flera Bostäder, centrumverksamhet 2018 ca 100-300 H våren 2023 Föregås av planprogram, se ovan under ärende 
Bergslena, Flugan 9.

röd

3 Centrum, Horngäddan 8 med flera Polishus, kontor med mera 2015 - H våren 2022 röd

4 Centrum, Morfeus 5 med flera Bostäder, flerbostadshus 2018 ca 50-70 H våren 2022 röd

5 Centrum, kvarteret Nornan Program - med syfte att studera hur kvarteret ska utvecklas 
och kompletteras.

2013 - H våren 2022 röd

6 Centrum, Viskaholm 2 Bostäder, centrumverksamhet 2017 ca 200-400 H våren 2022 röd

7 Druvefors, del av Druvefors 1:1, Trafikåtgärd Trafik 2020 - M hösten 2022 röd

8 Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret 
Astern, Pulsenområdet

Kontor, bostäder, service och handel med mera 2019 + 2020 ca 150-250 H våren 2023 Två planuppdrag som görs som en detaljplan. röd

9 Landala, Kilsund 4 Idrott, kontor 2019 - H hösten 2023 Inväntar besked om bygglov för ishallar. röd

10 Lundby, Grävlingen 5 Bostäder, centrum, kontor samt ny väganslutning och ny 
bro över Viskan

2019 ca 50-200 H våren 2023 röd

11 Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundsskolan Skola 2020 - M våren 2022 orange

12 Getängen, Getängen 23 med flera, Haléns Möjliggöra bostäder och centrumverksamhet. 2017 ca 200-300 H hösten 2023 En förutsättning för planarbetet är att området 
studeras i ett övergripande sammanhang. 

orange

13 Parkstaden, del av Parkstaden 1:1, Almås Plats Bostäder, flerbostadshus 2020 ca 30-50 H våren 2023 Dubbel markanvisning. orange

14 Parkstaden, Ramnås 5 med flera Bostäder (studentlägenheter) 2020 ca 50-100 H våren 2022 orange

15 Regementet, Osdal 3:4, etapp 2 Bostäder med mera 2008 ca 100-300 H våren 2024 Inväntar besked från Trafikverket angående järn-
vägskorridorer och stationslägen.

orange

16 Östermalm, Liljedal 11, Tåget Bostäder 2021 ca 40-60 M hösten 2024 I uppdraget ingår att utreda möjlighet till att 
bygga en förskola i kvarteret.

orange

17 Östermalm, Solhem 1 med flera Bostäder, flerbostadshus 2016 ca 80-120 H våren 2022 orange

18 Alideberg, Lundby 1:1 med flera Program - med syfte att tydliggöra en helhetssyn 
för området. 

- H hösten 2023 Inget uppdrag ännu. gul

19 Bergdalen, Norrmalm 1:1, Tokarpsberg Bostäder, flerbostadshus 2015 ca 30-70 H hösten 2022 gul

20 Hulta, Hultabacke 1 Ny mottagningsstation för el 2020 - M hösten 2022 Flytt av befintlig kyrka är avgörande för Borås 
Elnäts tidplan.

gul

Planerna i tabellen nedan är uppräknade baserat på de geografiska zonerna för bostadsutbyggnad. 
Planerna står under respektive zon i bokstavsordning och därmed utan inbördes rangordning. 

Detaljplaner och program som 
ska prioriteras 2022
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Nr Namn Syfte/Användning Uppdrag gavs Antal  
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt
antagande

Status/kommentar Zon

21 Hulta, Femman 43 Bostäder 2016 ca 5-20 M hösten 2023 gul

22 Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen Idrottsområde, utökning av Bodaskolans verksamhet 2020 - H hösten 2022 Helhetsgrepp på Bodavallen för att möjliggöra 
bland annat skollokaler och idrottshallar.

gul

23 Hässleholmen, Reven 1 och 6 Bostäder 2021 ca 40-60 M våren 2024 gul

24 Källbäcksryd, del av Källbäcksryd 1:366, Brämhults Torg Bostäder, trygghetsbostäder, torg 2020 ca 20-40 H våren 2023 Planarbetet ska även omfatta Brämhults torg 
med omnejd. 

gul

25 Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan Bostäder med mera 2017 ca 100-200 H hösten 2022 gul

26 Ny skola Skola - H hösten 2023 Ytterligare en ny grundskola. Lokalisering i östra 
delen av Borås tätort. Inget planuppdrag ännu. 

gul

27 Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 10 och 16 Bostäder, flerbostadshus 2016 ca 100-200 H våren 2022 gul

28 Trandared, Svärdsfästet 4 Bostäder, flerbostadshus 2018 ca 20-50 M våren 2022 gul

29 Tullen, Enhörningen 7 Bostäder, flerbostadshus 2020 ca 20-30 M hösten 2022 gul

30 Dalsjöfors, Gårda 6:1, Tummarp 1:29, 1:35 och 1:43 med 
flera

LSS/SOL-bostäder, flerbostadshus 2020 ca 60-120 M hösten 2022 Planarbetet inleds med stort område. Kan vid 
behov delas upp i två separata ärenden.

blå

31 Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan Skola 2021 - H hösten 2023 Ska studeras om det är möjligt att i samma plan 
ta med Tummarp 1:65.

blå

32 Fristad, Hedagården 1:73 Bostäder, radhus/flerbostadshus 2021 ca 10-30 M hösten 2023 blå

33 Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera LSS/SOL-bostäder 2021 ca 5-10 M hösten 2022 blå

34 Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Södra  
Skansenområdet

Bostäder, villatomter 2020 ca 10-30 M hösten 2023 Program godkänt 2019. Avser etapp 1 med bo-
stadsutbyggnad i området. 

blå

35 Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera VA-saneringsområde/utbyggnadsområde  
Område för permanentboende, fler villatomter

2012 ca 20-40 H våren 2023 grön

36 Ekås, Sundshult 1:44 Bostäder, villatomter 2020 ca 15-30 M våren 2023 grön

37 Gässlösa 5:1, Rydboholm 1:342, längs väg 27/41 Verksamheter, cirka 200-250 hektar 2020 - H våren 2024 Kräver förarbete i form av strukturskisser, för-
projektering, utredningar med mera.

grön

38 Kråkered 22:11, Östra Vik Bostäder, friluftsanläggning med mera 2021 ca 100-150 H hösten 2024 Arbetet bör genomföras delvis parallellt med 
Kinnarumma-Fagerhult 4:2.

grön

39 Kyllared, Svensgärde 3:1 Verksamheter, cirka 3-5 hektar 2019 - M våren 2022 Kommunal mark. grön

40 Sandhult, Råddehult 1:1 Bostäder, villatomter 2020 ca 5-10 M hösten 2022 grön

41 Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera Bostäder, flerbostadshus och villor 2012 ca 50-75 H våren 2022 grön



8

Nr Namn Syfte/Användning Uppdrag gavs Antal  
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt
antagande

Status/kommentar Zon

42 Sparsör, Sölebo 1:54 Bostäder, parhus/mindre flerbostadshus 2015 ca 30-80 H våren 2022 Naturvärden och trafikmatning är avgörande. grön

43 Svaneholm, Bogryd 4:7 Bostäder 2020 ca 5-15 M våren 2023 grön

44 Viared, del av Viared 13:1, nytt trafikmot vid Boråstorpet Trafikmot 2020 - H hösten 2022 grön

45 Viared Västra, del av Viared 5:1, Viared sydvästra Verksamheter, cirka 3-5 hektar 2013 - M våren 2022 grön

46 Viared Västra, Viared 14:19 med flera Verksamheter 2016 - L våren 2022 En sista, tredje etapp av planen ska tillföras ett 
järnvägsreservat innan antagande. 

grön

47 Viared, del av Viared 5:1, Viared Östra Verksamheter, cirka 50-80 hektar 2009 - H våren 2023 Område i nära anslutning till riksväg 40 och riks-
väg 27. Troligen kommer datealjplanen delas upp 
i två detaljplaner där den östra delen antas först.

grön

48 Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 med flera Verksamheter, cirka 90-130 hektar 2014 - M våren 2024 Utökning av befintlig verksamhet och utreda 
möjlighet till verksamheter på kommunal mark.

grön

49 Ej definierad plats LSS/SOL-boende 5-10 M våren 2023 Inget planuppdrag ännu ?

50 Ej definierad plats LSS/SOL-boende 5-10 M våren 2023 Inget planuppdrag ännu ?

51 Lockryd Batterifabrik och företagspark i Svenljunga kommun 2021 - H hösten 2023 Borås förväntas erbjuda planstöd i arbetet med 
att ta fram detaljplanen

_
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Namn Syfte Ansvarig nämnd
Förarbete nya verksamhets- 
områden

I produktionsplanen för 2022 finns det med tre nya verk-
samhetsområden på helt eller delvis kommunal mark:
- I anslutning till riksväg 27 och riksväg 41
- I anslutning till Frälsegårdsrondellen, Viared Östra
- Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 med flera

En förutsättning för att detaljplanearbetet ska kunna fort-
sätta under 2022 är att det görs förarbete i form av områ-
desdisposition med innehåll och omfattning, förprojekte-
ring, kostnadsbedömningar, tidplan och utredningar med 
mera. Förarbetet görs i tätt samarbete mellan mark- och 
exploateringsavdelningen, strategiska samhällsplaneringsav-
delningen och närlingslivsenheten. 

Utöver ovanstående bör det även göras förarbete för det 
ej prioriterade planuppdraget Osdal 2:1. För Osdal 2:1 
behöver ytbehov för en framtida godsterminal (område V6 
i översiktsplanen) utredas och vid behov reserveras innan 
planläggning av verksamheter kan ske på annan mark inom 
området. 

Kommunstyrelsen

Förarbete nytt verksamhets- 
område väster om Boråstorpet

Förarbete i form av områdesdisposition med innehåll och 
omfattning, förprojektering, kostnadsbedömningar, tidplan 
och utredningar med mera. Förarbetet görs i tätt samarbe-
te mellan mark- och exploateringsavdelningen, strategiska 
samhällsplaneringsavdelningen och närlingslivsenheten. 
Arbetet är en förutsättning för att möjliggöra framtida 
planläggning.

Planuppdraget finns inte med i produktionsplan för 2022.

Kommunstyrelsen

Fördjupad översvämningsutred-
ning och åtgärdsplan för området 
längs med Viskan från Öresjö till 
Gässlösa

Syftet är en fördjupad kartläggning av översvämningsrisker 
och möjliga åtgärder för möjliggöra framtida byggnation 
utmed sträckan. Utredningen ska främst omfatta översväm-
made vattendrag, i vårt fall Viskan, samt skyfall. En åtgärds-
valsutredning är av stor vikt för stadens framtida planering 
och kan bli ett viktigt beslutsstöd för en långsiktig plane-
ring, t.ex. av områden som ligger inom utbyggnadsstrategin. 
En fördjupad kartläggning av översvämningsrisker och 
möjliga åtgärder berör och är till nytta för många av stadens 
förvaltningar och bolag och deras framtida arbeten.

Miljö- och  
konsumentnämnden

Strategiska planeringsprojekt 
som ska prioriteras 2022

Strategiska planer/program och studier som ska arbetas med 2022 för att 
underlätta en effektiv detaljplanering
Projekten i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.  
OBS. Utöver nedanstående projekt kan det finnas andra övergripande arbeten som också pågår och som är 
avgörande för arbetet med detaljplanering. I kolumnen till höger anges vilken nämnd som är ansvarig. Dock 
sker arbetet med samtliga strategiska projekt i samarbete med berörda nämnder och bolag. 

Namn Syfte Ansvarig nämnd
Förstudie/underlag för områ-
desbestämmelser av ej planlagda 
områden

I Borås finns stora områden som inte är planlagda. För 
att underlätta för hantering av förhandsbesked, bygglov, 
rivningslov och eventuell framtida detaljplanering ska en 
kartläggning av i huvudsak bevarandeintresse i dessa om-
råden tas fram. Arbetet ska utgöra underlag för att kunna 
skriva fram uppdrag om att ta fram områdesbestämmelser 
för dessa områden. 

Samhällsbyggnads-
nämnden

Inventering av lämpliga områ-
den för kommunala och privata 
villatomter

Syftet är att göra en inventering av lämpliga områden för 
villabebyggelse som senare kan detaljplaneläggas. Område-
na kan vara av olika storlek och belägna runt om centrala 
Borås och i eller i anslutning till våra serviceorter. Om möj-
ligt ska studeras om villabebyggelsen kan kombineras med 
nyproduktion av radhus och/eller mindre flerfamiljshus.

Kommunstyrelsen

Projekt Göteborg-Borås - ny 
järnväg

Trafikverket arbetar, efter tre samråd, med en gransknings-
handling i lokaliseringsutredning för ny järnväg Göte-
borg-Borås. Borås Stad medverkar i arbetet för att spela 
in kommunens önskemål och krav. I dagsläget finns stora 
områden i kommunen som inte går att planera eftersom 
det inte är klart var den nya järnvägen kommer att gå. 
Lokaliseringsutredningen som pågår just nu är viktig för 
att klargöra detta. När utredningen är klar kan kommunen 
påbörja detaljplanering, både för själva järnvägen, och för 
de områden som istället kan utvecklas med bostäder och 
andra användningar.

Kommunstyrelsen
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Namn Syfte Ansvarig nämnd
Strategier för utvecklingen av 
kommunens serviceorter

I Borås kommuns översiktsplan pekas följande fyra ser-
viceorter ut: Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 
Dessa orter har identifierats utifrån dagens folkmängd och 
serviceutbud och utgör kommunens större orter vad gäller 
invånare och service vid sidan av Borås Stad. 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram strategier för 
utvecklingen av de fyra serviceorterna. Utvecklingen av 
orterna ska skapa närhet för de som inte bor i kommunens 
centrala delar till vardagsservice, kollektivtrafik, mötesplat-
ser och andra nödvändiga funktioner som gör att vardags-
livet utanför staden fungerar. En flerkärnig struktur gör 
också att kommunens samhällsstruktur blir mer robust och 
att Borås centralort avlastas. För att stärka orterna och den 
service som finns behöver orterna fler invånare. 

Kommunstyrelsen

Strukturplan för Gässlösa Gässlösa finns utpekat i översiktsplanen som ett av kom-
munens utvecklingsområden med byggstart 2025. För att 
möjliggöra en utbyggnad av Gässlösa ska arbetet börja 
med ett helhetsperspektiv där vision och mål tas fram i en 
övergripande strukturplan. Uppdraget ska inledningsvis för-
tydligas i ett projektdirektiv. Steg två i arbetet är att utifrån 
strukturplanens frågor och omfattning, ringa in fortsatt ar-
betssätt och därefter välja organisation. Förslag på upplägg 
för ovanstående finns i ett särskilt PM som var föremål för 
diskussion på en presidieöverläggning i maj 2020. Arbetet 
förutsätter en resursförstärkning alternativt en betydande 
omprioritering inom nuvarande ramar.

Kommunstyrelsen

Strukturskiss för norr Knalleland finns utpekat i översiktsplanen som ett av kom-
munens utvecklingsområden och uppdrag finns att ta fram 
en strukturskiss för Knallelands handels- och evenemangs-
område men även vidare norrut. Strukturskissen ska redo-
visa en översiktlig framtida struktur, markanvändning och 
gestaltning av Knalleland och området norrut. Strukturskis-
sen ska redovisa förutsättningar och ställningstaganden som 
ska ligga till grund i det fortsatta detaljplanearbetet. 

Arbetet med strukturskissen har pågått under 2021 och 
kommer att avslutas under våren 2022.

Samhällsbyggnads-
nämnden

Namn Syfte Ansvarig nämnd
Strukturskiss för västra centrum I västra centrum finns flera pågående och framtida projekt. 

Området är även strategiskt viktigt med tanke på Borås 
centralstation och resecentrum. Strukturskissen ska redo-
visa en översiktlig framtida struktur, markanvändning och 
gestaltning av västra centrum. Strukturskissen ska redovisa 
förutsättningar och ställningstaganden som ska ligga till 
grund i det fortsatta detaljplanearbetet.

Samhällsbyggnads-
nämnden

Strukturskiss Under året ska ytterligare en strukturskiss påbörjas. I dags-
läget är det inte avgjort vilket område som är aktuellt. 
Strukturskissen ska redovisa en översiktlig framtida struk-
tur, markanvändning och gestaltning. Strukturskissen ska re-
dovisa förutsättningar och ställningstaganden som ska ligga 
till grund i det fortsatta detaljplanearbetet.

Samhällsbyggnads-
nämnden

Trafikplan för Borås Stad Trafikplanen för Borås är under framtagande och är en 
handlingsplan för de åtgärder som staden ska vidta framö-
ver vad gäller trafik, den fysiska miljön och de olika tra-
fikslagen. Bland annat ska planen utgöra ett underlag för 
Tekniska nämnden inför prioriteringar i budgetarbete. I de 
delar av kommunen där stora utbyggnader planeras och där 
exploateringstrycket är stort bör fördjupningar av trafikpla-
nen på sikt göras för utreda eventuella åtgärder. 

Kommunstyrelsen

Övergripande plan för trafik-
struktur längs väg 1757

Det finns ett stort antal planuppdrag i Sjömarken. Tra-
fikverket tog år 2015 fram en förenklad åtgärdsvalsstudie 
för väg 1757 (Göteborgsvägen) genom Sjömarken och 
Sandared. Studien visade att det finns brister i ett flertal 
korsningspunkter utmed Göteborgsvägen, främst åt norr i 
Sjömarken. Innan Borås Stad och Trafikverket är överens 
om vilka åtgärder som krävs och vilken ansvarsfördelning 
som gäller kan planarbetena inte komma vidare. Därför 
behöver en övergripande plan/struktur för trafikmiljön tas 
fram. Främst gäller detta för Sjömarken. 

Kommunstyrelsen
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Kartor med produktionsplanens 
prioriterade planuppdrag

Parkstaden, Centrum, Göta, Druvefors

Nedan redovisas samtliga detaljplaner och program 
som ska prioriteras 2022. Observera att kartorna inte 
är skalenliga. 

7

3

6 5

4

3

8

14

13

Getängen, Lundby, Knalleland, Norrmalm

1
2

10

9

11

12

19

18

Östermalm, Hulta

17

20

21

16
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Hässleholmen, Brämhult, Svensgärde, Kyllared

24
22

23

39

Sjöbo

25

27

Tullen, Byttorp, Regementet 

Trandared15

29

28
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Området längs riksväg 41, Kråkered

48

Viared, Bosnäs, Funningen

35

44

47

45
46

37

Dalsjöfors

Svaneholm, Viskafors

30
31

34

33

43

38
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Fristad, Sparsör

Ekås

Sandhult 

Sjömarken

41

36

42

32

40
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DEL 3 - BESLUTADE DETALJPLANE- OCH PROGRAM-
UPPDRAG SOM INTE PRIORITERAS 2022

Planerna i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.  
Antal bostäder och preliminärt antagande anges inte eftersom detaljplaneprojekten ej påbörjats.  
Observera att projekten inte finns utpekade i kartorna på föregående sidor. 

Nr Namn Syfte/användning Uppdrag gavs Antal 
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt 
antagande

Status/kommentar Zon

Alideberg, Eldflugan 1 Påbyggnad av bostäder på befintlig byggnad i Knalleland. 2017 M röd

Bergsbo, del av Bergsäter 1:1 med flera, Bergsäterskullen Bostäder, flerbostadshus 2019 H Inleds med program. Markanvisningsprocess 
avgörande för tidplan.

orange

Bergsbo, del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd Bostäder, flerbostadshus 2020 M Inleds med program ihop med Bergsäterskullen. orange

Bergslena, Bromsen 3 & 4 (Knallerian) Hotell, vård, bostäder med mera 2021 M röd

Bergsäter, Gulmåran 7 med flera, Coop Göra det möjligt att omvandla befintligt handelsområde till 
bostäder, handel, kontor och eventuellt förskola.

2018 H orange

Bergsäter, Maskrosen 19 Bostäder 2017 H Kommunstyrelsen har framfört att planarbetet 
bör omfatta ett större område inom kvarteret.

orange

Brämhult, Kyllared 1:156 Nytt verksamhetsområde längs med norra sidan av riksväg 
40.

2008 H grön

Centrum, Agamemnon 9 Bostäder, påbyggnad 2020 M röd

Centrum, Apollo 5 med flera Bostäder, påbyggnad 3 våningar samt täppa till mellanrum-
met som finns mellan kvarterets byggnader. 

2018 M röd

Centrum, Elektra 5 med flera Restaurang 2021 M röd

Centrum, Fjolner 21 (Polishuset) Bostäder med mera 2021 H röd

Centrum, Karon 1 Undersöka möjligheten till påbyggnad och att komplettera 
fastigheten med hotellverksamhet. 

2019 M röd

Centrum, Midas 14 med flera Möjliggöra att bygga på med 2-4 våningar på olika delar av 
kvarteret Midas 14.

2018 M röd

Centrum, Remus 5 Göra det möjligt att inreda med fler bostäder i översta 
våningsplanet

2018 M Planen ska avslutas. Sökande har uppmanats att 
ansöka om bygglov för åtgärderna istället.

röd

Centrum, Sandgärdet 6 m fl, Högskolan Expansion av högskolan 2016 H Ändringen är tänkt att utgå från det visionsarbete 
högskolan tagit fram, Campus 2025. Ingår even-
tuellt i planprogram för centrum som prioriteras 
2022.

röd

Centrum, Simonsland 11 Bostäder med mera 2021 H röd

Centrum, Ulysses 6 Kontor med mera 2019 H röd

Centrum, Vitsippan 1 med flera Hotell, centrumverksamhet 2012 H Samråd genomfört 2012. Inväntar markanvisning 
innan granskning.

röd

Dalsjöfors, Tummarp 1:65 Bostäder 2021 ca 30-50 M  Kan eventuellt göras tillsammans med Tum-
marpskolan under 2022. Är bland annat beroen-
de av kapacitet i VA-nät i Dalsjöfors.

blå
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Nr Namn Syfte/användning Uppdrag gavs Antal 
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt 
antagande

Status/kommentar Zon

Druvefors, Forsen 1 med flera Omvandla del av befintliga verksamheter till bostäder samt 
uppföra nya bostadshus. 

2016 H Ligger inom utredningsområde för järnväg, Tra-
fikverket har uppmanat kommunen att avvakta 
med planarbetet. 

röd

Druvefors, Resedan 12 Bostäder, flerbostadshus
 

2020 M orange

Druvefors, Snödroppen 8 Bostäder 2021 H orange

Druvefors, Solrosen 1 Bostäder, flerbostadshus 2017 H röd

Druvefors, Solrosen 5 Bostäder 2020 L röd

Druvefors, Trandö 2 med flera, Åhaga Studera om det finns möjliga expansionsytor runt den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och studera möjliga 

parkeringslösningar.

2011 M orange

Frufällan, Längjum 4:17 Göra det möjligt att bygga radhus på fastigheten. 2018 M grön

Göta, Bockasjö 1 Ändra tillåten markanvändning som idag är A - allmänt 
ändamål. 

2011 M Planen var föremål för granskning 2013 men 
pausades på grund av Trafikverkets arbete med 
nya järnvägen.

röd

Göta, Hagtornen 10 Upphävande av detaljplan för att underlätta Trafikverkets 
arbete med ny järnvägsdragning.

2019 M röd

Göta, Syrenen 2 och 6 Bostäder 2020 H röd

Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 med flera Möjliggöra en verksamhetsetablering på före detta Hedvigs-
borgs idrottsplats. 

2013 H Samråd genomfördes våren 2016, men planar-
betet pausade sedan på grund av synpunkter 
rörande trafik och arbetet med nya järnvägen.

gul

Hestra Parkstad, Solosången 5 Förskola 2018 M Ej aktuell i dagsläget. gul

Hulta, Hultamad 1 Service, verksamheter, bostäder. Ombyggnad och tillbygg-
nad på befintliga hus, cirka 1-3 våningar. 

2016 M gul

Hässleholmen, Foten 1 Bostäder 2021 M gul

Kristineberg, Halleberg 13 Bostäder, flerbostadshus. Lokaler i bottenvåningar mot Lars 
Kaggsgatan, eventuellt förskola.

2018 H orange

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367 Bostäder, flerbostadshus 2016 M gul

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:59 Gym, padelhall, biltvätt 2021 M gul

Lundby, Grävlingen 1 och 4 Verksamheter, bostäder med mera 2020 H röd

Osdal 2:1, nytt industriområde Verksamheter, cirka 60-90 hektar. Godsterminal och krets-
loppspark/återvinningscentral (ersättning Lusharpan). 

2020 H Utgör område V6, godsterminal syd, i ÖP. 
Berörs av järnvägskorridoren för ny stambana. 

grön

Sandared, Sandared 1:24 Bostäder, villor, parhus och radhus 2015 H Inväntar besked från Trafikverket gällande över-
gripande trafik. Se Sandared 1:81 nedan. 

blå
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Nr Namn Syfte/användning Uppdrag gavs Antal 
bostäder

Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Preliminärt 
antagande

Status/kommentar Zon

Sandared, Sandared 1:81 Bostäder, flerbostadshus 2013 H Samråd 2015. Trafikverket ställde i samrådet krav 
på ombyggnad trafikstruktur. Kommunen är ej 
överens med Trafikverket kring lösningar för 
trafik och planarbetet är därför pausat. Om över-
enskommelse nås kan arbetet prioriteras på nytt.

blå

Sandared, Viken 6:1 med flera Undersöka möjligheten att ändra användningen i gällande 
detaljplan från industri till bostäder.

2019 H blå

Sandhult, Kyrkebo 1:30 Bostäder 2018 M Planarbetet är pausat tillsvidare på uppmaning av 
exploatör.

grön

Sandhult, Kyrkebo 1:94 Bostäder 2021 L blå

Sjömarken, Räveskalla 1:348 med flera Undersöka möjligheten att ändra användningen i gällande 
detaljplan från industri till bostäder.

2019 H grön

Sjömarken, Räveskalla 1:39 med flera Bostäder, villatomter. Delar av kringliggande område, till 
exempel en fotbollsplan, tas också med för att ändra de gäl-
lande planerna så att de stämmer med hur ytorna används.

2015 H grön

Sjömarken, Räveskalla 1:499 med flera Markanvändningen i området ska utredas. 2015 H grön

Sjömarken, Viared 7:67 med flera Bostäder, flerbostadshus samt förskola 2015 H grön

Sjömarken, Viared 8:40 Bostäder, radhus samt en villa 2008 H grön

Svensgärde, Laggarebo 1:1 Bostäder, villatomter 2016 M grön

Villastaden, Svanen 6 Bostäder 2021 M röd

Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 2:6 Bostäder 2021 M blå

Östermalm, Grönfinken 1 med flera Bostäder 2021 M orange

Övre Norrmalm, del av Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65, 
Kaskelotten

Bostäder, flerbostadshus 2020 M gul

Övre Norrmalm, Väpnaren 6. Härolden 1, Stallknekten 1, 
priorn 6

Bostäder 2020 H gul
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