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2022-05-25 

 

Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2022 kl. 14:00 
 
Mötet börjar direkt efter Borås Stadshus ABs sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess). Sammanträdet kommer att 
sändas via Boras.se. 
 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

  



Borås Stad 
Datum 
2022-05-25 

 Sida 
3(5) 

 

 

Ärende 
1.  Val av justerare 

 
2.  Anmälningsärenden 

Dnr 2022-00424 1.1.2.25 Programområde 1 
 

3.  Delegationsbeslut 
Dnr 2022-00439 1.1.2.25 Programområde 1 
 

4. Kc1 Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna 
motioner 
Dnr 2022-00045 1.1.1.1 Programområde 1 
 

5. Kc2 Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i 
Borås 
Dnr 2022-00416 1.1.1.4 Programområde 1 
 

6. Kc3 Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad 
varudistribution 
Dnr 2022-00177 1.2.3.3 Programområde 5 
 

7. Kc4 Samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande framtagande 
av detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl 
Dnr 2022-00420 3.1.1.1 Programområde 1 
 

8. KU1 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2022 
Dnr 2022-00221 1.1.1.25 Programområde 1 
 

9. KU2 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2022 för kommunstyrelsen 
Dnr 2022-00222 1.1.1.25 Programområde 1 
 

10. KU3 Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: Nya 
boendeformer för äldre. 
Dnr 2016-00540 739 Programområde 2 
 

11. KU4 Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 
(SD): Motion: Samordnare mot antisemitism i skolan 
Dnr 2021-00443 1.1.1.1 Programområde 3 
 

12. KU5 Svar på motion av Tomas Brandberg (SD):  Slopade kvantitativa 
mål för ekologiska livsmedel 
Dnr 2019-00536 1.1.1.1 Programområde 5 
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13. M1 Exploateringsavtal för Brämhult 11:1 samt köpeavtal och 
genomförandeavtal för Brämhult 4:2, Brämhultshöjd 
Dnr 2019-00891 3.1.2.7 Programområde 4 
 

14. M2 Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområden 
för VA (vatten och avlopp) 2021 
Dnr 2021-00917 3.3.2.25 Programområde 4 
 

15. M3 Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområde VA 
(vatten och avlopp) Bosnäs 
Dnr 2021-00580 3.3.2.25 Programområde 5 
 

16. E1 Framställan om investeringsmedel för parkeringsledningssystem  
Dnr 2022-00414 3.3.6.0 Programområde 5 
 

17. E2 Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) 
och Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i samverkan med 
näringslivet 
Dnr 2021-00581 1.1.1.1 Programområde 2 
 

18. E3 Tilläggsbudget 2022 
Dnr 2022-00467 1.2.4.1 Programområde 1 
 

19. E4 Tilläggsbudget digitalisering 
Dnr 2022-00488 1.2.4.1 Programområde 1 
 

20. E5 Redovisning av kostnader och prognos nybyggnation  
Rydboholm 1:481, Friskafors  
Dnr 2022-00287 1.3.1.0 Programområde 1 
 

21. SP1 Antagande av detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera  
Dnr 2022-00333 3.1.1.1 Programområde 4 
 

22. SP2 Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 
Dnr 2020-00567 3.2.1.4 Programområde 4 
 

23. SP3 Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götaland 
Dnr 2022-00332 3.3.4.0 Programområde 5 
 

24. SP4 Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks Trafikplan 2024 
Dnr 2022-00255 3.3.4.0 Programområde 5 
 

25. SP5 Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande Sandareds 
centrum. Se dnr 2014-00320 
Dnr 2021-00540 1.1.1.1 Programområde 4 
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26. SP6 Överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands län, 
Miljöprövningsdelegationen, beslut den 28 april 2022 om tillstånd 
till täktverksamhet på fastigheterna Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 
1:7 i Borås kommun 
Dnr 2020-00745 3.1.2.0 Programområde 4 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

t.o.m. oktober 2021 avgivna motioner 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagna motioner avskrives från vidare handläggning. 

 

 

 

Datum 

2022-05-18 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-20 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00045 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Desiree Karlsson 
 

Datum 

2022-05-05 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

KC1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Desiree Karlsson 
Handläggare 
033 357030 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

t.o.m. oktober 2021 avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Förslagen motion avskrives från vidare handläggning.            

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 

interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter 

inkomna ej besvarade motioner.   

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Redovisning från Kommunstyrelsen  

 

  

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2021 / 1 november 2021-30 april 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2011-04-28 § 49 

2019-00053 1.1.1.1 
J Po1 L.M.S 

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av lo-
kal ordningsföreskrift. Se dnr 2011/KS0326 003 

Under politisk beredning. 

KF 2011-04-28 § 49 
2018-00920 1.1.1.1 
E Po1 R.K 

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin 
– införande av deltagarbudgetar. Se dnr 
2011/KS0377 040 
 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2012-05-10 § 67 

2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 L-O.D 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist 
(M); Kommunfullmäktige ska besluta om att Sociala 
omsorgsnämnden ska begära utdrag ur belastnings-
registret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal. 
Se 2012/KS0378 023 

Återremiss 2016-10-20. 

Under beredning 

KF 2013-03-21 § 27 
2019-00703 1.1.1.1 
KC/SP Po1 M.L 

Motion av Kerstin Hermansson (C); 
Landsbygdssäkra politiska beslut. Se dnr 
2013/KS0281 106 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2014-04-24 § 41 
2021-00540 1.1.1.1 
SP Po4 S.M.A 

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum. 
Se dnr 2014/KS0320 310 

Under beredning. 

KF 2014-09-25 § 117 
2020-00868 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M) och 
Annette Carlson (M); Låt fler använda skolbus-
sarna.Se dnr 2014/KS0673 531 

Under politisk beredning. 

KF 2014-09-25 § 117 
2021-00086 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson 
(M); För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Ryd-
boholm. Se dnr 2014/KS0675 512 

Under politisk beredning. 

KF 2015-03-26 § 44 
Dnr 2015/KS0317 
059 
E Po1 R.K 

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan Hjal-
marsson (FP); Kartlägg den kommunala näringslivs-
verksamheten! 

Avskrives. 

KF 2015-10 15 § 156 

Dnr 2015/KS0693 
059 

E Po1 C.A 

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund (S), 
Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Josefsson (V) : 
Borås Stad – en Fairtrade City som bojkottar varor 
producerade på ockuperad mark 

Under beredning 

KF 2015-11-18 -19 § 
172 

Dnr 2015/KS0701 
109 

KC/J Po1 L-O-D 

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman 
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström 
(SD) om tillstånd för tiggeri 

Under politisk beredning. 

 

KF 2016-08-18 § 199 

2016/KS0540 739 

KU Po2 M.J 

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boendefor-
mer för äldre. 

Under politisk beredning. 

 

KF 2016-10-20 § 254 

2016/KS0691 400 

SP Po5 M.L 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjellberg 
(MP): Underlätta och stimulera lokal ekologisk mat-
produktion i Borås kommun 

Under politisk beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2021 / 1 november 2021-30 april 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2017-08-17 § 137 

2017/KS0515 730 

KU Po2 M.J 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavs-
son (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz 
(KD) och Else-Marie Lindgren "De som behöver mest 
stöd ska också ha mest stöd" 

Under politisk beredning. 

 

KF 2018-01-18 § 2 

2018-00090 1.1.1.1 

KU Po1 J.O 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Birgitta Berg-
man (M) angående automatiserad behandling av an-
sökningar om ekonomiskt bistånd. 

Under beredning. 

KF 2018-04-12 § 63 

2018-00302 1.1.1.1 

E Po1 J.A 

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth (V) Anne 
Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) och Sofia Anders-
son (V): Porrfria miljöer för barn - viktig åtgärd mot 
sexuella trakasserier och övergrepp. 

Under beredning. 

KF 2018-11-22 § 176 

2018-00713 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Martin Nilsson 
(M) och Annette Carlson (M): Nytt styrdokument för 
Borås Stads hållning i frågor gällande konkurrens. 

Under politisk beredning. 

 

KF 2019-02-21 § 15 

2019-00229 1.1.1.1 

SP Po4 C.T 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Näringslivets förutsättningar är ett allmänin-
tresse 

Under beredning 

KF 2019-05-23 § 96 

2019-00536 1.1.1.1 

KU Po5 P.L 

Motion av Tomas Brandberg (SD) Slopade kvantita-
tiva mål för ekologiska livsmedel. 

Under beredning 

KF 2019-06-19 § 116 

2019-00607 1.1.1.1 

SP Po5 C.T 

Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för 
fler. 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00716 1.1.1.1 

SP Po5 S.M.A 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås mot-
ståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00717 1.1.1.1 

SP Po5 M.M 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger Landström 
(V), Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V: Gör 
Borås grönare! 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00724 1.1.1.1 

E Po5 J.R 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) Utred behovet av 
tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården 

Under beredning. 

KF2019-09-26 § 190 

2019-00834 1.1.1.1 

KC Po1 L.M.S 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy Josefsson 
(V): Ta ställning för en säkrare värld utan kärnvapen. 

Under politisk beredning. 

 

KF 2019-09-26 § 190 

2019-00838 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

En motion för ökad trygghet  i hela Borås av Mattias 
Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

Under politisk beredning. 

 

KF 2019-11-20 § 253 

2019-01000 1.1.1.1 

M Po4 E.E 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Månsson (M): 
Stadens industri – ett arv att vårda men också att sa-
nera 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2021 / 1 november 2021-30 april 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01092 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag mot våld i 
nära relationer: inför Huskurage 

Under politisk beredning. 

 

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01099 1.1.1.1 

KU Po 4 P.L 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD) 
Gunilla Christoffersson (KD, Hans Gustavsson (KD) 
och Magnus Sjödahl (KD): Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer 

Under beredning. 

KF 2020-01-23 § 2 

2020-00088 1.1.1.1 

KC S Po1 L.M.S 

Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg 
(SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier! 

Under politisk beredning. 

 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00194 1.1.1.1 

KC Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle Engström 
(SD): En hållbar framtid för koncernen 

Under beredning. 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00200 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Rättvisare taxor för ett blomstrande näringsliv 

Under beredning. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00481 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) 
och Lars-Gunnar Comén (M): Genomför trygghets-
mätningar riktade mot företagen 

Under beredning. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00516 1.1.1.1 

M Po4 P.Z 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), 
Hans Gustavsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och 
Valéria Kant (KD): Borås Stad ska inte äga produkt-
ionsskog i Tranemo. 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00526 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Andreas Exner (SD): Borås beredskap Under politisk beredning. 

KF 2020-09-24 § 108 

2020-00717 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif Häggblom 
(SD): Skogen är stadens tillgång 

Under politisk beredning. 

KF 2020-10-15 § 134 

2020-00774 1.1.1.1 

SP Po 5 P.K.R 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner 
(SD): En hållbar fordonsstrategi 

Under politisk beredning. 

KF 2020-10-15 § 134 

2020-00775 1.1.1.1 

KU Po2 M.Y 

Motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska aktivi-
teten hos unga 

Under politisk 

beredning 

KF 2020-12-10 § 166 

2020-00920 1.1.1.1 

E Po2 J.R 

Motion av Stefan Lindborg (V): Avgiftsbefria boende-
stöd 

Under beredning. 

KF 2020-02-25 § 26 

2021-00237 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Maria Lindgren (SD) och Olle Engström 
(SD)-Ett tillgängligt Borås för våra äldre. 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2021 / 1 november 2021-30 april 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00292 1.1.1.1 

PF Po1 H.S 

Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal 
som har rätt till arbetskläder i Borås Stad 

Under politisk beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00296 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Sätt punkt för den osunda konkurrensen 

Under politisk beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00298 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Ansök om LOV-3-område vid   Resecentrum 

Under politisk beredning. 

KF 2021-04-29 § 75 

2021-00415 1.1.1.1 

PF Po1 L.W 

Motion av Ida Legnemark (V): Utbildningssatsning 
mot mäns våld mot kvinnor 

Under beredning. 

KF 2021-04-29 § 75 

2021-00424 1.1.1.1 

KU Po 3 J.A 

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund 
(KD): Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och 
vårdnadshavare 

Under politisk beredning. 

KF 2021-05-20 § 96 

2021-00443 1.1.1.1 

KU Po3 J.A 

Motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 
(SD): Samordnare mot antisemitism i skolan 

Under politisk beredning. 

KF 2021-06-23 § 108 

2021-00581 1.1.1.1 

E Po2 J.R 

Motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) 
och Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i samverkan 
med näringslivet 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00654 1.1.1.1 

KU Po2 I.E 

Motion av Anna Christensen (M): Allas rätt till trygg-
het, ombud för boende i LSS-bostäder 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00655 1.1.1.1 

M Po4 M.S 

Motion av Anna Christensen (M): Tillgängliga bad-
platser för blåljuspersonal 

Under beredning 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00656 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), 
Hans Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD), Magnus 
Sjödahl (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): Av-
veckla den kommunala tomtkön 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00657 1.1.1.1 

KC Po1 A.D 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD): Tjänstemannaorganisationens opartiskhet och 
objektivitet 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00658 1.1.1.1 

E Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) 
och Olle Engström (SD): Stärk våra bostadsbolag 
och bryt bostadssegregationen! 

Under beredning. 

KF 2021-09-23 § 152 

2021-00740 1.1.1.1 

PF Po1 L.N 

Motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga Behandlas på KF 12/5 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m april 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2021-12-09 § 200 

2021-00926 1.1.1.1 

E Po1 F.N 

Motion av Annette Carlson (M): Upptäck 
övergreppsbilder på barn på stadens da-
torer. 

Under beredning. 

KF 2022-02-23 § 16 

2022-00208 1.1.1.1 

Ki Po5 R.L 

Motion från Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): Byggnader påver-
kar både människor och miljö 

Under beredning. 

KF 2022-02-24 § 16 

2022-00216 1.1.1.1 

CKS Po 1 

Motion från Olle Engström (SD): Utveckla 
stödet för anhöriga till kriminella 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00304 1.1.1.1 

KU Po 3 

Motion av Stefan Lindborg (V): Handlings-
plan mot skolsegregationen 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00310 1.1.1.1 

SP Po 5 

Motion av Hans Gustafsson (KD): Det 
mullrar i oasen 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 §  

2022-00329 1.1.1.1 

KC Po1 M.I 

Motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Ukraina 
strider vår strid 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 

2022-00401 1.1.1.1 

SP Po 4 

Motion av Stefan Lindborg (V): Korta tiden 
mellan detaljplan och startbesked 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 

2022-00402 1.1.1.1 

E Po 1 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Borås 
rent och snyggt. 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 §  

2022-00403 1.1.1.1 

KU Po 2 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Minska 
matsvinnet 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna interpellationer  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2017-04-27 § 65 

2017/KS0384 269 

M Po5 E.E 

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)? 

Under beredning. 

KF 2021-04-29 § 77 

2021-00426 1.1.1.1 

CKS P.E 

Interpellation av Ann-Charlotte Blomqvist (SD): 
Varför vill de styrande i Borås stad inte anställa 
ordningsvakter? 

Under beredning. 

KF 2021-09-23 § 154 

2021-00741 1.1.1.1 

KC Po1 L-O.D 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Stadens möjlighet att reglera elsparkcyklarna 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2021-10-28 § 174 

2021-00841 1.1.1.1 

KI Po 1 R.L 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar 

Under beredning 

KF 2022-01-20 § 5 

2022-00043 1.1.1.1 

 

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Vård- 
och äldrenämndens ordförande Johan Wikander 
(L): Brist på äldreboendeplatser 

Behandlas på KF 12/5 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 

Socialdemokraterna i Borås 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunalt partistöd 2022 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas. 

 

 

 

Datum 

2022-05-18 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-20 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00416 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2022-05-05 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

KC2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00416 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 

Socialdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2022 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 

Socialdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 

2021 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Socialdemokraterna i Borås 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad 
varudistribution 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.        

 

 

 

 

Datum 

2022-05-19 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-24 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00177 1.2.3.3 Programområde 05 

Handläggare: Magnus Widén 
 

Datum 

2022-04-27 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

KC3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00177 1.2.3.3 

  

 

Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad 

varudistribution 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.        

        

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. 

Granskningen visar att ambitionerna utifrån Kommunfullmäktiges beslut inte 

uppnåtts.  

Kommunstyrelsens svar är bl.a. att granskningen har begränsats till livsmedel 

och att koppling saknas till miljömålen och bara fokuserar på kostnader. Ett 

antal fel i rapporten bemöts på detaljerad nivå. Kommunstyrelsen tar till sig att 

finansieringsmodellen är otydlig och bör arbetas om.                

               

Ärendet i sin helhet 

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 konstaterar med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför 

Kommunfullmäktiges beslut och de övriga målsättningar som finns inom 

området att Kommunfullmäktige hade höga ambitioner med införandet av 

samordnad varudistribution i Borås Stad. 

Granskningen visar enligt rapporten att merparten av dessa ambitioner inte har 

förverkligats. I flera fall har utvecklingen istället gått i motsatt riktning skriver 

man i rapporten. Den samordnade varudistributionen av livsmedel har bl.a. 

inneburit ökad arbetsbelastning, försämrad arbetsmiljö och ökat matsvinn i 

Borås Stads tillagningskök. De ekonomiska målsättningarna nås inte och 

modellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas kostverksamheter. 

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. 
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Bristerna som framkommer i granskningen är så omfattande att den 

samordnade varudistributionen när det gäller livsmedel i Borås Stad inte kan 

bedömas som ändamålsenlig och effektiv sägs i rapporten. 

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. 

Kommunstyrelsen vill lämna följande svar på rapporten 

Samordnad varudistribution är inget ”projekt” längre. Det övergick i ordinarie 

drift 2 maj 2019. Oavsett utförare är samordnad varudistribution en långsiktig 

förändring och inte ett tidsbegränsat projekt. Det finns grund för att projektet 

ska bli självfinansierande och Borås Stad är redo för klivet mot att effektivt och 

strukturerat minska miljöbelastningarna skapat av transporter och öppna upp 

för möjligheter att upphandla och utöka samarbeten med små och medelstora 

företag med närhet till Borås genom samordnad varudistribution. 

De teoretiska utgångspunkterna för samordnad varudistribution beskriver på ett 

tydligt sätt hur det fungerar och vilka mål man önskar uppnå. Rapportens 

begränsning till livsmedel och inte annat som även distribueras gör att man på 

ett tendensiöst sätt fokuserar på negativa utfall i rapporten. En mer balanserad 

och neutral rapportering hade varit önskvärd. 

Under Kommunfullmäktiges mål och styrande dokument kan konstateras att 

man i rapporten saknar kopplingen till miljömål och miljöpolicy mm vilket är 

ett centralt område kring samordnad varudistribution. I Vision om framtidens 

Borås står följande "Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för 

våra val och beslut.". I rapporten nämns bara Kostpolicyn. 

I beslutsunderlaget gjordes antaganden utifrån då kända fakta. Att omvärlden 

skulle förändras så radikalt som den har gjort sedan 2020 kunde ingen förutse. 

Det är en orsak till att de kostnadsminskningar som beskrevs inte har uppnåtts. 

De synpunkter som framkommer i rapporten är enbart kostnadsrelaterade. 

Ingen information ges kring de mål som KF satt upp runt miljöfrågor och 

kostpolicy mm och hur det påverkat utfallet. 

Intervjufrågorna framgår inte av rapporten eller någon bilaga. Flera intervjuade 

har upplevt att tjänstepersonerna från Revisionskontoret ställde ledande frågor 

som syftade till att beskriva vad man önskade visa. Bland intervjuade i 

kostverksamheten skriver man i rapporten ”Samtliga intervjuade menar att de 

fått intrycket att projektet skulle genomföras oavsett vad de själva tänkte eller 

tyckte.”. Så är det i en politiskt styrd organisation där Kommunfullmäktige har 

fattat beslut - dessa beslut gäller. 

När det gäller kvaliteten på livsmedel fokuseras bara på vad som varit negativt, 

finns det inget positivt borde detta framgå av rapporten. 
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Att livsmedelsavtalen är fokuserade på låga priser på ekologiska livsmedel beror 

på miljömål och fullmäktiges mål om ekologiska livsmedel. I rapporten beskrivs 

att dessa ändå är dyrare än konventionella livsmedel som kostverksamheten 

beställer i strid med uppsatta mål. 

I rapporten står att livsmedelsleverantörerna erhåller rabatt. De erhåller ingen 

rabatt utan betalar tillbaka en viss procent (9% + 1%) av de inköp som görs. 

Avtalsuppföljning av livsmedelsavtalen har inte påbörjats, utan har gjorts hela 

tiden.  

Att någon ny projektledare inte anställts när den ursprungliga slutade är inte så 

konstigt, då det inte varit ett projekt sedan 2019. Ansvarig på Koncerninköp har 

funnits hela tiden. 

Mötet i december 2020 mellan Koncerninköp och kostverksamheterna var 

inget ”krismöte” som det står i rapporten. Inte en särskilt objektiv formulering 

som påtalats tidigare. Administratörer på Koncerninköp för DCn har funnits en 

längre tid och inte bara ”numera”. 

I rapporten skrivs att ”man har i genomsnitt 11% högre livsmedelspriser än 

närliggande kommuner”. Önskvärt vore med en källhänvisning och beskrivning 

av hur man har räknat i rapporten. 

Samordnad varudistribution har aldrig haft som mål att minska nettoantalet av 

leveranser i Borås utan målet var att minska antalet leveranser för kommunens 

verksamheter och därmed driva miljöarbetet framåt. 

Varför har inte Revisionskontoret gjort någon utvärdering av miljönyttan i sin 

rapport när man efterfrågar det och inte nöjer sig med den utvärdering som 

planerats efter 5 år, d.v.s. 2024? 

I intervjun med medarbetare på Miljöförvaltningen beskrivs att DCn skulle 

minska transporterna med 2/3. Helt utan något samband skriver man i 

rapporten om antalet tunga fordon på Kungsgatan och vid Annelundsmotet. 

Vad har det för samband med DCn? Jämförelsen är totalt irrelevant. 

I rapporten beskrivs att under september månad 2021 var 3% av vagnarna 

överlastade. Kan det anses vara en oacceptabelt hög siffra, eller är det en rimlig 

avvikelse? 

När det gäller andelen närproducerade livsmedel använder man perioden 2019-

2021, men när det gäller andelen ekologiska livsmedel väljer man istället i 

rapporten perioden 2020 till 2021. Då visas en negativ trend istället för en 

ökning. Klart subjektiv jämförelse. 

Nedan följer Kommunstyrelsens kommentarer på respektive stycke från 

revisionsrapporten. Rubrikerna hänvisar till rubriker i revisionsrapporten. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det framgår av handlingarna till KF 2017-08-17 (s. B1409) att samordnad 

varudistribution är en långsiktig förändring och inget tidsbegränsat projekt: 



Borås Stad 
  Sida 

4(16) 

 

 

”Oavsett utförare är samordnad varudistribution en långsiktig förändring och 

inte ett tidsbegränsat projekt. Det finns grund för att projektet ska bli 

självfinansierande och Borås Stad är redo för klivet mot att effektivt och 

strukturerat minska miljöbelastningarna skapat av transporter och öppna upp 

för möjligheter att upphandla och utöka samarbeten med små och medelstora 

företag med närhet till Borås genom samordnad varudistribution.”1 

Enligt punkt 1.2 i revisionsrapporten framställs den samordnade 

varudistributionen är ett projekt. Det framgår dock av punkt 1.1 i 

revisionsrapporten samt Kommunfullmäktiges beslutsunderlag2 att samordnad 

varudistribution inte längre är något projekt, utan övergick i drift 2 maj 2019.  

Kommunstyrelsen anser att granskningens syfte är felaktigt utifrån att det 

hänvisar till samordnad varudistribution som ett projekt. Med denna skrivelse 

får det läsaren att tro att det är ett pågående, temporärt, projekt som kan 

avbrytas. Detta är felaktigt enligt KFs beslut 2017-08-17.3 

1.3 Avgränsningar 

Kommunstyrelsen anser att avgränsningen som görs i revisionsrapporten, till att 

endast omfatta livsmedel, får konsekvenserna att någon helhetsbild över den 

samordnade varudistributionen inte erhålls. Att avgränsa från övriga områden 

som samordnad varudistribution hanterar medför automatiskt en problematik 

eftersom samordningsvinsten inte tas i beaktande.4 

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse 

Utifrån att driften av den samordnade varudistributionen är placerad under 

Stadsledningskansliet anser Kommunstyrelsen att ensam ansvarig nämnd för 

den samordnade varudistributionen är Kommunstyrelsen. 

1.7 Granskningsansvariga 

Kommunstyrelsen anser att det är otydligt i sammanhanget vad projekt och 

projektmedarbetare syftar på. Detta utifrån att det tidigare i rapporten hänvisas 

till den samordnade varudistributionen som ett projekt.  

2.1.1 Samordnad varudistribution och distributionscentral 

I punkt 1.3 avgränsas rapporten till att enbart omfatta livsmedel. 

Kommunstyrelsen anser därför att det blir missvisande att i den teoretiska 

utgångspunkten hänvisa även till andra varuflöden som inte omfattas av 

rapporten. 

2.2 Kommunfullmäktiges mål och styrdokument 

Kommunstyrelsen anser att rapporten blir missvisande på grund av avsaknaden 

av hänvisning till viktiga styrdokument, så som: 

                                                      
1
 KF 2017-08-17 (s. B 1409) 

2 KF 2017-08-17 (s. B1409) 
3 KF 2017-08-17 (s. B 1409) 
4 KF 2017-08-17 (s. B 1400) 
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 Vision om framtidens Borås, 

 Energi- och klimatstrategi, 

 Miljömål - plan, 

 Miljöpolicy för Borås Stad 

Av ovanstående styrdokument framgår det exempelvis följande: 

 "Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för våra val och 

beslut."5  

 "Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioritering på 

minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära 

användningsmodeller och minskad avfallsmängd. En ökad prioritering 

kräver en noggrann avvägning mot andra krav på kvalitet och 

hållbarhet."6 

 ”Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag 

används till transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, 

hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor 

når vi det hållbara samhället.”7 

 ”Miljöarbetet ska förebygga och åtgärda miljöproblem. Genom ständiga 

förbättringar och med ambitionen att vi ska vara en ledande 

miljökommun. Detta möjliggörs genom att arbeta strukturerat för att 

minska miljöpåverkan.”8 

2.3 Beslutsunderlag för inriktningsbeslut – samordnad varudistribution 

Kommunstyrelsen anser inte att det i Kommunfullmäktiges beslutsunderlag för 

den samordnade varudistributionen finns någon avgränsning till att enbart 

omfatta livsmedel. 

Det framgår följande i Kommunfullmäktiges handlingar från 2017-08-17: 

”Den tillträdande aktören ska vid uppstart ha kapacitet att hantera Borås Stads 

samlade livsmedelsvolym varje vecka i DC (med viss förändring under lov och 

lovdagar) och ha kapacitet att samordna dessa innan utleverans. Samordnad 

varudistribution ska ses som en långsiktig förändring med ett övergripande mål 

att öka det totala varuflödet i distributionen genom att samordna flera olika 

varugrupper (kontorsmaterial, städ- och kemteknik, pappersprodukter m.m.) 

för att på så sätt kunna nå högre effektiviseringsvinster, samordningsvinster och 

ökad självförsörjningsgrad.” 9 

Kommunstyrelsen anser även att det i första stycket på sidan 10 i 

revisionsrapporten anges felaktiga procentsatser över potentiella minskningar 

                                                      
5 Vision om framtidens Borås 
6 Energi- och klimatstrategi 
7 Miljömål - plan 
8 Miljöpolicy 
9 

KF 2017-08-17 (s. B 1400) 



Borås Stad 
  Sida 

6(16) 

 

 

av leveranser. Det står i Kommunfullmäktiges handlingar från 2017-08-17 

följande: 

Med fria leveranser (5 leverantörer) så minskar antalet leveranser med 59,7% 

och antalet fordon minskar med 70% och  körsträcka km minskar med 63,1%.10 

Det står även i KFs handlingarna från 2017-08-17 följande (s. B1398): 

”När detta beslutsunderlag för inriktningsbeslut presenteras finns avtal med 

fem stycken livsmedelsleverantörer och en övergång till samordnad 

varudistribution innebär inom premisserna för ruttoptimeringen att antalet 

fordon minskas från 10 stycken till 3 och körsträckan skulle kunna minskas 

med över 60% (tabell 5). Mer information om hur ruttoptimeringen har gått till 

och nyckeltal finns i bilaga 2 – Rapport ruttoptimering.”11 

Ekonomisk kalkyl för samordnad varudistribution 

Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten hänvisar till fel kalkyl. Den 

kalkyl som finns i revisionsrapporten skiljer sig från den i beslutsunderlaget för 

samordnad varudistribution.12 Kalkylen i revisionsrapporten är hämtad ur en 

tidigare version som har ersatts innan Kommunfullmäktiges beslut. I underlaget 

för Kommunfullmäktiges beslut är beräkningen genomförd på sex år istället för 

fem år. Det framgår även följande: 

”I bilaga 1 - Slutrapport samordnad varudistribution lades en första ekonomisk 

kalkyl för projektet fram. Den utgår till förmån av den kostnad-nytta-analys 

som presenteras i detta beslutsunderlag.”13 

2.3.1 Inriktningsbeslut samordnad varudistribution 

Stadsrevisionens sammanfattade iakttagelser gällande Kommunfullmäktiges 

beslut 

Kommunstyrelsen anser att den punktlista som presenteras i revisionsrapporten 

missvisande framställs som Kommunfullmäktiges beslut. Punktlistan framgår 

inte i beslutet utan får ses som en sammanfattande bedömning som 

Revisionskontoret har gjort, vilket behöver framgå tydligare i 

revisionsrapporten. 

2.3.2 Driftsättning, initiativärenden och övriga synpunkter 

Kommunstyrelsen anser att de synpunkter som framkommer i denna punkt 

enbart är kostnadsrelaterade. Det saknas information kring de mål som 

Kommunfullmäktige satt upp runt miljöfrågor och kostpolicy etc. och hur 

dessa har påverkat utfallet. 

                                                      
10 KF 2017-08-17 (s. B 1399) 
11 KF 2017-08-17 (s. B 1398) 
12 KF 2017-08-17 (s. B 1404) 
13

 KF 2017-08-17 (s. B 1403)  
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Kommunstyrelsen anser även att det saknas uppgifter om hur nämnder 

förberedde sig inför införandet av samordnad varudistribution och om det 

gjordes någon riskanalys över hur arbetet kunde påverkas. 

Det är korrekt att Grundskolenämndens Analys av kostnadsutvecklingen för 

distributionscentralen inte har besvarats av Kommunstyrelsen. Detta beror på att 

analysen endast översändes till Kommunstyrelsen för kännedom14, något svar 

efterfrågades alltså inte. 

Enligt Kommunstyrelsen borde fotnot 42 och 43 hänvisa till de faktiska 

handlingarna som åberopas istället för Grundskolenämndens Analys av 

kostnadsutvecklingen för distributionscentralen, vilket får betraktas som en 

andrahandskälla. 

2.4 Intervjuer och granskningsresultat 

Kommunstyrelsen anser att revisionsrapportens validitet och reliabilitet är svår 

att bedöma eftersom det inte framgår hur intervjuer har genomförts och vilka 

intervjufrågor som har använts. 

2.4.1 Införande av samordnad varudistribution 

Kostnader för förstudien 

Kommunstyrelsen anser att kalkylen hänvisar till fel dokument eftersom den 

hänvisar till Bilaga 1 Slutrapport samordnad varudistribution istället för 

Kommunfullmäktiges beslutsunderlag.15 Utifrån detta blir kalkylen missvisande.  

Enligt Kommunstyrelsen har förprojekteringskostnaden i beslutsunderlaget 

budgeterats till 2100 tkr för perioden 2018 – 2019. Vad gäller kostnaderna för 

förstudien fram till Kommunfullmäktiges beslut 2017 har medel tidigare 

beviljats för detta och det ingår således inte i den ekonomiska kalkyl som 

presenterades i Kommunfullmäktiges beslutsunderlag. Kostnadsposten i 

beslutsunderlaget för implementering av projektet avser en period på 2 år efter 

Kommunfullmäktiges beslut, alltså perioden 2018-2019, och inte för hela 

perioden 2014 – 2019. Det blir därför missvisande att rakt jämföra den 

beräknade kostnaden för åren 2018-2019 med de faktiska kostnaderna för åren 

2014-2019. 

2.4.2 Samordnad varudistribution i Borås Stad 

Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 3:e stycket 

Kommunstyrelsen kan konstatera att Sjömatsfrämjandet gjort följande 

bedömning: 

”Det är kvaliteten på fisken som är viktig. Mindre viktigt är, när fisken är fiskad. 

Det är inte ens självklart att fisken smakar som bäst när den är pinfärsk. Idag 

pratar man, precis som med kött, om att olika arter skall hanteras olika för att få 

fram bästa smak. Fisk kan alltså vinna på att ”möras”. Men, fisken skall förvaras 

                                                      
14 Grundskolenämndens skrivelse GRN 2020-00112 
15 KF 2017-08-17 (s. B 1403) 
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hel och i obruten kylkedja under tiden. Helst isad med en temperatur på max 

2°. När fisken väl är filead bör den tillagas inom några dagar. 

Så en tio dagar gammal fisk kan anses vara färsk? 

Ja, fiskhandlaren förväntas hantera sina produkter på ett sådant sätt att kunden 

alltid får en produkt av högsta kvalitet.”16 

Enligt Sjömatfrämjandet kan exempelvis lax förvaras i upp till tio dagar i 2C 

och fortfarande klassas som färsk. 

Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 4:e stycket 

Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten saknar uppgifter om leveranser 

som fungerar vilket hade åstadkommit en mer balanserad bild. 

Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 5:e stycket 

Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten saknar uppgifter om huruvida 

enheterna har följt gällande rutiner, exempelvis att ta temperatur på ankommet 

gods och att inte beställa fisk till på måndagar.17  

Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 6:e stycket 

Kommunstyrelsen anser att distributionscentralen arbetar i enlighet med 

livsmedelslagen, i vilken det inte finns några bestämmelser om hur varor ska 

packas. 

Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 7:e stycket 

Kommunstyrelsen anser att det på olika ställen i rapporten saknas avskiljning 

mellan vad som beror på den samordnade varudistributionen och på 

livsmedelsleverantörerna. Exempelvis kort datum på kyckling och skadedjur i 

grönsakerna hade kunnat inträffa även utan samordnad varudistribution. 

Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 9:e stycket 

Kommunstyrelsen anser att det även här saknas avskiljning mellan vad som 

beror på den samordnade varudistributionen och på livsmedelsleverantörerna. 

Leveranser – Intervjuade vid distributionscentralen sista stycket 

Kommunstyrelsen vill förtydliga att samlastning mellan flödena för livsmedel 

och övriga varor inte görs idag utifrån avrådan från kostorganisationen. 

Hantering av kreditfakturor – Intervjuade vid Kostverksamheten 

Kommunstyrelsen anser att det i revisionsrapporten saknas information om hur 

reklamation och kreditering hanterades innan driftsättningen av den 

samordnade varudistributionen.  

Hantering av kreditfakturor - Kalkyl för inkurans  

Kommunstyrelsen anser att revisionsrapportens slutsats att ”Mörkertalet när 

det gäller krediterade varor är därutöver stort” inte är baserat på fakta. En 

                                                      
16 http://sjomatsframjandet.se/fisk-i-havet/svar-pa-vanliga-fragor/  
17 Minnesanteckningar Koncerninköp Kostchefer 2020-12-17 

http://sjomatsframjandet.se/fisk-i-havet/svar-pa-vanliga-fragor/
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lämpligare formulering hade varit att mörkertalet uppskattningsvis kan vara 

stort. 

Kommunstyrelsen anser även att det saknas uppgifter om hur stor kostnaden 

för krediteringar samt mörkertalet för dessa var innan driftsättningen av den 

samordnade varudistributionen. Exempelvis jämför revisionsrapporten den 

beräknade kostnaden för varor som skadats efter ankomst till den samordnade 

varudistributionen med den totala summan för krediterade varor. Denna 

beräkning tar inte hänsyn till hur stor del av krediteringarna som beror på att 

varor skadats efter ankomst till den samordnade varudistributionen, inte heller 

tas hänsyn till hur denna post såg ut innan införandet av samordnad 

varudistribution. 

Saknat gods, felaktiga leveranser och ramavtalstrohet – Intervjuade i 

Kostverksamheten 1:a stycket 

Kommunstyrelsen anser att det även här saknas avskiljning mellan vad som 

beror på den samordnade varudistributionen och på livsmedelsleverantörerna. 

Saknat gods, felaktiga leveranser och ramavtalstrohet – Intervjuade i 

Kostverksamheten 3:e stycket 

Kommunstyrelsen anser att det även här saknas avskiljning mellan vad som 

beror på den samordnade varudistributionen och på livsmedelsleverantörerna. 

Saknat gods, felaktiga leveranser och ramavtalstrohet – Kalkyl gällande 

ramavtalstrohet 

Kommunstyrelsen anser att det även här saknas avskiljning mellan vad som 

beror på den samordnade varudistributionen och på livsmedelsleverantörerna. 

Kommunstyrelsen anser att revisionsrapportens slutsats angående 

ramavtalstrohet är felaktig. Statistiken som revisionsrapporten använt innehåller 

både inköp från enheter som ska handla från Allmans och från enheter som 

istället ska handla från avtalet Småkök Konsumentförpackningar, vilket har en 

annan leverantör och inte levereras via den samordnade varudistributionen. Av 

statistiken för inköpen från de enheter som ska handla från Allmans framgår 

det att ramavtalstroheten 2018, sista hela året innan driftsättningen av 

samordnad varudistribution, var 90% och att den 2021 hade ökat till 93,2%.  

Nedan tabell visar att ramavtalstroheten har ökat. Tabellerna jämför det tidigare 

livsmedelsavtalet, vilket gällde till och med april 2019, med det nuvarande 

livsmedelsavtalet, vilket startade i maj 2019.18 

Nuvarande livsmedelsavtal med leverans via den samordnade 

varudistributionen 

Period Totala inköp i 

SEK 

Köp utanför 

avtal i SEK 

Ramavtalstrohet 

2021 6 431 326 437 330 93,2% 

                                                      
18 Källa: Hantera som är Borås Stads system för uppföljning av livsmedelsprodukter 
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2020 7 462 845 544 788 92,7% 

2019 maj-december 4 852 491 485 249 90% 

 

Det tidigare livsmedelsavtalet med leverans direkt till enheterna 

Period Totala inköp i 

SEK 

Köp utanför 

avtal i SEK 

Ramavtalstrohet 

2019 januari-april 2 899 159 231 933 92% 

2018 7 461 796 746 180 90% 

2017 7 466 156 1 097 525 85,3% 

 

2.4.3 Ökad konkurrens 

Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten ger en obalanserad bild, 

exempelvis saknas den prisjämförelse över livsmedelsavtalet som genomfördes 

av Stadsledningskansliets avdelning Koncerninköp 201919, vilken har delgivits 

Revisionskontoret. 

Livsmedelsavtal – Intervjuade i kostverksamheten 1:a stycket 

Kommunstyrelsen anser att det som framgår i revisionsrapporten gällande att ” 

(l)ivsmedelsavtalen är även inriktat mot att ge så bra pris som möjligt när det 

gäller ex. ekologiska varor” är korrekt. Detta följer Kommunfullmäktiges beslut 

i Miljömålen, exempelvis etappmål 2d i vilket det framgår att andelen ekologiska 

livsmedel ska vara minst 50%. 

Livsmedelsavtal – Intervjuade i kostverksamheten 2:a stycket 

Kommunstyrelsen anser att avsaknaden av prisjämförelsen enligt fotnot 19 

skapar en obalanserad bild. 

Livsmedelsavtal – Intervjuade i kostverksamheten 8:e stycket 

Kommunstyrelsen anser att det är svårt att åstadkomma en exakt bild över 

prisförändringarna gällande livsmedelsavtalet eftersom det beror på flera olika 

parametrar, exempelvis sortimentsändringar, förändrade krav och målsättningar 

samt finansieringsmodellen för samordnad varudistribution. 

Revisionsrapporten fokuserar på rabatten som livsmedelsleverantörerna ska 

betala tillbaka till Borås Stad, dock har uppgifterna om återbetalning till 

nämnderna inte beaktats i prisjämförelsen. 

Kommunstyrelsen håller med revisionsrapporten om att finansieringsmodellen 

för samordnad varudistribution kan ses som otydlig och Koncerninköp får 

därför i uppdrag att se över finansieringsmodellen.      

Livsmedelsavtal – Intervjuade vid Koncerninköp 1:a stycket 

                                                      
19 PM gällande Livsmedelsupphandlingen 
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Kommunstyrelsen anser att prisjämförelsen enligt fotnot 19 saknas vilken togs 

upp under intervjuerna med representanter från Koncerninköp. 

Uppföljning av livsmedelsavtalen 

Kommunstyrelsen anser att uppföljning av livsmedelsavtalen inte kan 

sammankopplas med den samordnade varudistributionen och att 

livsmedelsavtalen löpande har följts upp sedan avtalsstart. Kommunstyrelsen 

tror att revisionsrapporten syftar till en nyligen färdigställd rapport över den 

samordnade varudistributionen.20  

Kommunstyrelsen anser att initiativ till förnyade livsmedelsavtal behöver väckas 

från kostorganisationen, vilket inte har gjorts. Kommunstyrelsen vill påpeka att 

samtidigt som den samordnade varudistributionen fortfarande kontinuerligt 

inför nya varuflöden har det pågått en pandemi vilket har tagit fokus och 

resurser från verksamheterna.   

2.4.4 Kommunikation och organisation   

3:e stycket 

Kommunstyrelsen anser att projektet att införa samordnad varudistribution har 

avslutats i samband med driftstart i maj 2019 och att ansvarig för driften av den 

samordnade varudistributionen är Kommunstyrelsen. Eftersom projektet är 

avslutat har någon ny projektledare inte anställts, arbetsuppgifterna för att 

driften av den samordnade varudistributionen ska fungera sköts av personal 

från Koncerninköp.21 

Intervjuade i kostverksamheten 

Kommunstyrelsen kan bekräfta att ett möte har hållits. Däremot är uppgiften i 

revisionsrapporten om att ”ingen återkoppling eller förändring har skett efter 

mötet” felaktig. Återkoppling har skett under mötet.22 

Kommunstyrelsen uppmärksammar att intervjuade vid kostverksamheten anser 

att det finns brister i kommunikationen. Detta är något som behöver ses över 

framåt. 

Intervjuade vid Koncerninköp 

Kommunstyrelsen anser att det från driftstart har funnits handläggare som 

hanterar driften av den samordnade varudistributionen. 

2.4.5 Kostnad-nytta-analys 

Ekonomi 

Kommunstyrelsen anser att prisjämförelsen enligt fotnot 19 saknas vilken togs 

upp under intervjuerna med representanter från Koncerninköp. 

Kommunstyrelsen anser vidare att revisionsrapporten på ett missvisande sätt 

förklarar den återbetalning som livsmedelsleverantörerna gör till Koncerninköp. 

                                                      
20 Utvärdering samordnad varudistribution 
21 Detta följer KF 2017-08-17 (s. B 1423) 
22 Minnesanteckningar Koncerninköp Kostchefer 2020-12-17 
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Det korrekta är att 9 % avser kostnaderna för administration och drift av den 

samordnade varudistributionen och 1 % avser upphandling och uppföljning av 

livsmedelsavtalen. Återbetalningen gäller inköp från samtliga nämnder och inte 

endast från de nämnder som nämns i revisionsrapporten. 

Ekonomi – Intervjuade chefer för ekonomifunktionen 

Under rubriken Intervjuade chefer för ekonomifunktionen utrycks åsikten att 

det är naivt att tro att leverantörerna skulle sänka priserna. Kommunstyrelsen 

anser att revisionsrapporten här, genom att inte redogöra för uppgifterna i 

prisjämförelsen enligt fotnot 19, ger en missvisande bild. Av prisjämförelsen 

framgår att priserna gällande livsmedel endast har ökat i ett av tre avtal.23  

Miljövinster – Intervjuade vid Kostverksamheten 

Kommunstyrelsen anser att en av Kommunfullmäktiges målsättningar med 

införandet av samordnad varudistribution var att minska antalet leveranser till 

Borås Stads enheter, vilket framgår av beslutsunderlaget till 

Kommunfullmäktiges beslut24. Av beslutsunderlaget framgår det inte att 

målsättningen var att minska nettoantalet av leveranser inom Borås Stads 

geografiska område. Kommunstyrelsen anser inte att en minskning av 

nettoantalet inom det geografiska området kan åstadkommas genom ett 

förändrat internt arbetssätt inom Borås Stad.  

Miljövinster – Intervjuade vid Miljöförvaltningen 

Kommunstyrelsen anser att informationen gällande antalet fordon som 

trafikerar Kungsgatan framstår som lösryckt i rapporten och saknar koppling till 

uppdraget att minska antalet leveranser till Borås Stads enheter.  

Trafiksäkerhet 

Kommunstyrelsen anser att användandet av citationstecken kring ett ord, 

förutom vid användning av citat, tyder på ett ställningstagande från författaren. 

I revisionsrapporten används ”nyttorna” inom citationstecken, för att undvika 

att revisionsrapportens oberoende och opartiskhet ifrågasätts bör liknande 

användning av citationstecken undvikas.  

Trafiksäkerhet - Intervjuade vid kostverksamheten 

Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten saknar fakta gällande andelen 

förskolor och skolor där trafiksäkerhetsaspekten är bortbyggd samt vad stadens 

övriga verksamheter anser om trafiksäkerheten kopplat till den samordnade 

varudistributionen. Kommunstyrelsen anser även att det fortfarande finns risker 

kopplade till trafiksäkerheten utifrån de påbud som distributören har 

rapporterat in gällande barn som vistats på och omkring lastbilen och dess 

utrustning.25 

Kommunstyrelsen vill vidare påpeka att trafiksäkerheten även innefattar att det 

är färre antal tunga fordon som vistas i dessa miljöer, oavsett skolgårdens 

                                                      
23 Koncerninköps PM gällande Livsmedelsupphandlingen 
24 KF 2017-08-17 (s. B 1408) 
25 Tillbudsraporter från LBC daterade 2020-10-23 och 2020-12-11. 
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placering. Flertalet enheter har gått från fem lastbilar i veckan till två vilket får 

antas minska riskerna gällande trafiksäkerheten.  

Arbetsmiljö/social hållbarhet - Intervjuade vid kostverksamheten 1:a stycket 

Kommunstyrelsen anser revisionsrapporten för att ge en tydligare bild över 

arbetssituationen borde ha gjort en jämförelse över antalet timmar som gick åt 

för varumottagning innan respektive efter införandet av den samordnade 

varudistributionen.  

Arbetsmiljö/social hållbarhet - Intervjuade vid kostverksamheten 1:a stycket 

Kommunstyrelsen anser att det saknas uppgifter i revisionsrapporten angående 

om Kostverksamheten genomförde någon riskanalys för sin verksamhet inför 

införandet av den samordnade varudistributionen. 

Arbetsmiljö/social hållbarhet - Intervjuade vid kostverksamheten bilder 

Kommunstyrelsen anser att det saknas information gällande hur vanligt 

förekommande det är med högt lastade rullcontainrar.  

Enligt Kommunstyrelsens kännedom har avvikelsen på bilderna inte 

rapporterats i enlighet med gällande rutin, vilket försvårar dialog med berörd 

leverantör för att avvikelsen inte ska upprepas.  

Kommunstyrelsen kan konstatera att både bilderna föreställer rullcontainrar 

som är lastade med varor från endast en leverantör. Rullcontainrarna har därför 

kommit levererade på det sättet från livsmedelsleverantören och avvikelsen 

hade därmed inträffat även utan den samordnade varudistributionen.  

Arbetsmiljö/social hållbarhet - Intervjuade vid distributionscentralen 

Kommunstyrelsen konstaterar att avvikelsegraden gällande för högt eller tungt 

lastade rullcontainrar är på 3% och att det i revisionsrapporten saknas uppgifter 

om hur stort antalet var innan införandet av den samordnade 

varudistributionen och vilken avvikelsegrad som kan anses vara godtagbar.  

2.4.6 Livsmedelstillsyn 

Livsmedelstillsyn 6:e stycket 

Kommunstyrelsen anser inte att brister i varornas förpackningar beror på den 

samordnade varudistributionen. En sådan brist uppstår hos 

livsmedelsleverantören.  

2.4.7 Kommunfullmäktiges styrdokument och indikatorer 

Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten saknar hänvisningar till olika 

relevanta styrdokument. Se Kommunstyrelsens kommentar till punkt 2.2 i 

revisionsrapporten. 

Kommunfullmäktiges indikatorer – Närproducerade livsmedel 

Kommunstyrelsen anser att det finns möjligheter att åstadkomma avtal med 

närproducerade livsmedel men att initiativet till det behöver komma från 
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kostorganisationen eftersom de ska planera livsmedelsbehoven i Borås Stads 

organisation. 

Kommunstyrelsen anser att det hade givit en mer rättvisande bild av diagram 1 i 

revisionsrapporten om jämförelsen hade gjorts mellan två helår istället för 

mellan tertial 1 2019 och tertial 1 2021. En jämförelse mellan 2019 och 2020 

visar att andelen närproducerade livsmedel gick från 22% till 21% vilket innebär 

en minskning med 4,5%. 

Kommunfullmäktiges indikatorer – Ekologiska livsmedel 

Kommunstyrelsen anser inte att andelen ekologiska livsmedel som köps är 

något som påverkas av den samordnade varudistributionen, som är ett sätt att 

transportera olika varor. Andelen ekologiska livsmedel påverkas av vilka varor 

som finns på avtal och vilka varor som köken väljer att köpa.  

Kommunstyrelsen anser att det hade givit en mer rättvisande bild av diagram 2 i 

revisionsrapporten om samma mätperiod hade använts i både diagram 1 och 2. 

Bilden av diagram 2 blir olika beroende på mätperiod och som exempel kan 

anges att om jämförelsen istället hade gjorts mellan tertial 1 2019 och tertial 1 

2021 hade resultatet visat att andelen ekologiska livsmedel ökat. Enligt 

Kommunstyrelsen hade det givit en mer objektiv bild att jämföra två helår och 

att använda samma mätperiod för båda diagrammen. 

2.5 Ekonomisk utvärdering 

Kommunstyrelsen anser att den ekonomiska utvärderingen är baserad på 

felaktiga premisser. De beräknade kostnaderna för den samordnade 

varudistributionen under de 3 första åren efter införandet, inklusive 

implementeringen, uppgår enligt slutrapporten för samordnad varudistribution 

till ca 26,5 mnkr26 istället för de 21 mnkr som revisionsrapporten hänvisar till.  

Kommunstyrelsen anser även att perioden som har använts i 

revisionsrapporten för beräkningen av implementeringen/förprojekteringen är 

felaktig. För att kunna utvärdera det faktiska utfallet mot det beräknade ska 

kostnaden för projektledare endast ingå för åren 2018-2019, vilket är de två 

åren som implementeringen pågått. Kostnaden för övriga år, innan beslut om 

införande fattades i Kommunfullmäktige, har inte ingått i beräkningen av 

kostnader för den samordnade varudistributionen. 

Enligt Kommunstyrelsen tar revisionsrapporten inte hänsyn till hur förhållandet 

gällande posterna för inkurans, kreditfakturor och ramavtalstrohet såg ut innan 

den samordnade varudistributionen infördes. Revisionsrapporten jämför den 

beräknade kostnadsökningen, som den samordnade varudistributionen 

beräknades leda till, gällande dessa poster med den totala kostnaden, inklusive 

kostnader som fanns redan innan införandet av samordnad varudistribution, för 

dessa poster under perioden.  

Kommunstyrelsen vill anmärka på att kreditfakturorna ställs ut av 

livsmedelsleverantörerna och eventuella felaktigheter i dessa inte påverkas av 

                                                      
26 KF 2017-08-17 (s. B 1404) 
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den samordnade varudistributionen. Kostnaden för att hantera dessa avvikelser 

hade således funnits även utan den samordnade varudistributionen. 

Kommunstyrelsen saknar en förklaring till hur den beräknade kostnaden, för att 

hantera kreditfakturor, som används i revisionsrapporten har beräknats. 

Kommunstyrelsen vill även anmärka på att underlaget i slutrapporten 

samordnad varudistribution enligt kapitel 3 var avgränsat till att endast utreda 

en distribution av livsmedel27. De beräknade kostnaderna som framkommer i 

beslutsunderlaget för den samordnade varudistributionen är således beräknade 

utifrån vad livsmedelsleveranserna är planerade att kosta. Jämförelsen i 

revisionsrapporten ställer de beräknade kostnaderna, för en del av leveranserna, 

mot de faktiska kostnaderna för alla leveransflöden via den samordnade 

varudistributionen.  

Kommunstyrelsen anser att det saknas uppgifter gällande om nämndernas 

livsmedelsbudgetar täckte kostnaderna för livsmedelsinköp innan införandet av 

samordnad varudistribution.  

Sammantaget anser Kommunstyrelsen ger denna jämförelse inte en rättvisande 

bild över det ekonomiska utfallet för den samordnade varudistributionen. 

3. Stadsrevisionens bedömningar 

Kommunstyrelsen har tidigare i revisionsrapporten kommenterat på olika saker 

som återkommer i detta kapitel och dessa kommenteras därför inte i detta 

kapitel.  

2:a stycket 

Kommunstyrelsen anser att användandet av uttrycket ”stort antal” riskerar att 

skapa en missvisande bild eftersom det är ett värdeladdat ord och inte anger en 

specifik mängd. Det hade givit en objektivare bild att presentera antalet 

genomförda intervjuer alternativt att endast skriva intervjuer i berörda 

verksamheter.  

Fungerande kommunikation 1:a stycket 

Kommunstyrelsen tar till sig att kostverksamheterna anser att det finns 

otydligheter i kontaktvägarna. Utifrån de framkomna åsikterna bör 

kontaktvägarna ses över.  

 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapporten – Granskning av samordnad varudistribution i Borås 

Stad 

2. Minnesanteckningar Koncerninköp Kostchefer 2020-12-17 

3. PM gällande Livsmedelsupphandlingen 

4. Utvärdering samordnad varudistribution 

5. Tillbudsrapport 2020-10-23 

                                                      
27 KF 2017-08-17 (s. B 1417) 
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6. Tillbudsrapport 2020-12-11  

Beslutet expedieras till 

1. revisionskontoret@boras.se  

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

mailto:revisionskontoret@boras.se


Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Missiv
  2022-02-07

Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 

Förskolenämnden
Grundskolenämnden 

Vård- och äldrenämnden 
Gymasie- och vuxenutbildningsnämnden 

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 utveck-
lingen istället gått i motsatt riktning. 

Den samordnade varudistributionen av livsmedel har bl.a. inneburit ökad arbetsbelastning, försäm-
rad arbetsmiljö och ökat matsvinn i Borås Stads tillagningskök. De ekonomiska målsättningarna  
nås inte och modellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas kostverksamheter. 
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 varudistributionen 
när det gäller livsmedel i Borås Stad inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. 

Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämn-
der, genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade varudistributio-
nen 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.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda  
nämnder. Svar från Kommunstyrelsen och berörda nämnder med planerade åtgärder emotses  
senast 2022-05-31. 

Bill Johansson     Boris Preijde
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen
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Granskning av samordnad varudistribution i Borås Stad

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 17 augusti 2017 beslutat om införandet av samordnad varudistribu-
tion genom införande av en distributionscentral. Verksamheten har varit i drift sedan den 2 maj 
2019. Samordnad varudistribution som begrepp är en transportteknisk lösning för en affärsmo-
dell som berör och knyter ihop områden som logistik, miljö, e-handel, upphandling och inköp.

I praktiken innebär det att de kommunala enheterna gör sina inköp via e-handel direkt hos varu-
leverantören. Genom samordnad varudistribution levereras de beställda varorna (kommunens 
gods) till en distributionscentral, där godset ställs i ordning och samlastas med andra varor från 
andra varuleverantörer med den beställande enheten som gemensam nämnare. Godset körs sedan 
ut samlastat via optimerade körrutter till kommunens enheter.

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är att granska om projektet samordnad varudistribution uppfyller de olika 
målsättningarna för projektet samt att granska om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv 
i förhållande till kostnader och kvalitet när det gäller leverans av livsmedel.

Huvudsakliga frågeställningar är:

• Finns det styrdokument gällande samordnad varudistribution som är ändamålsenliga
och aktuella?

• Hur leder och styr ansvarig nämnd den samordnade varudistributionen?

• Finns det en ändamålsenlig organisation för verksamheten?

• Har verksamheten en väl fungerande samverkan med interna och externa aktörer?

• Vilka uppföljningar gällande kostnader och kvalitet genomförs avseende samordnad
varudistribution?

• Har projektet uppfyllt de målsättningar som fastställdes vid Kommunfullmäktiges be-
slut om projektet?

• Vilka ekonomiska konsekvenser har projektet för samordnad varudistribution fått för de
nämnder/förvaltningar som omfattas i Borås Stad?

• Vilka övriga konsekvenser har projektet för samordnad varudistribution fått för de
nämnder/förvaltningar som omfattas i Borås Stad?

1.3 Avgränsningar
Granskningen avgränsas till att omfatta livsmedel och hur de levereras via samordnad varudistri-
bution i Borås Stad. Livsmedel är den vanligaste typen av gods som levereras genom samordnad 
varudistribution i Borås Stad.  

1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är Kommunfullmäktiges beslut gällande samordnad varudistribution samt 
övriga tillämpliga styrdokument och mål för Borås Stad.

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen, Vård- och äldrenämnden, Grundskolenämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie-  och vuxenutbildningsnämnden samt Servicenämnden.
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1.6 Metod
Metoden för granskningen är dokumentstudier, intervjuer med köksmästare/kökschefer samt 
berörda tjänstepersoner på förvaltningarnas kostenheter, berörda tjänstepersoner vid andra 
förvaltningar, tjänstepersoner på avdelningen Koncerninköp samt intervjuer med företrädare 
gällande samordnad varudistribution på distributionscentralen inklusive studiebesök på distri-
butionscentralen.

Som en del av granskningen har Revisionskontoret även genomfört en ekonomisk utvärdering. 
Utvärderingen bygger på tillgängliga uppgifter och sifferunderlag från verksamhetssystemet 
Agresso.

1.7 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Sandström. Projektmedarbetare är Anna Duong.
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2 Granskningsresultat
Samordnad varudistribution och distributionscentral är begrepp som kan ha olika innebörd. Av 
dessa skäl inleds redogörelsen av rapportens granskningsresultat med en enkel genomgång av 
dessa begrepps teoretiska utgångpunkter. 

Viktiga revisionskriterier i granskningen är Kommunfullmäktiges indikatorer och de målsätt-
ningar som angavs vid Kommunfullmäktiges beslut om införseln av samordnad varudistribution i 
Borås Stad. I inledningen av rapporten finns av dessa skäl en genomgång av Kommunfullmäktiges 
indikatorer, målsättningar i beslutsunderlaget och kommunfullmäktiges beslut. I denna del finns 
även initiativärenden, nämndskrivelser m.m. som tillkommit efter inriktningsbeslutet beskrivna.

Mot bakgrund av Kommunfullmäktiges målsättningar och beslut redogörs sedan för intervj-
resultat och för den ekonomiska sammanställning som Revisionskontoret genomfört som en del av 
granskningen. Båda dessa granskningsinsatser syftar till att besvara granskningens revisionsfrågor.

I vissa delar av rapporten finns sammanfattande texter. Värt att betona är att sammanfattningarna 
är Revisionskontorets bild av viktiga förhållanden.

2.1 Samordnad varudistribution – teoretiska utgångpunkter

2.1.1 Samordnad varudistribution och distributionscentral
Distributionscentral (DC) är Borås Stads namn på den samlastningscentral som samlastar va-
ror.1 En samlastningscentral kan antingen ägas av transportören, kommunen eller någon/några 
leverantörer. Trafikverket menar i sin skrift ”Logistik inom kommunal verksamhet” att kommunen 
får bättre inflytande på placering och utformning om kommunen självt äger centralen. Samtidigt 
innebär det att kommunen tar på sig en del av ansvaret för att distributionsverksamheten fungerar 
på ett optimalt sätt. Dessutom måste kommunen i det fallet binda upp kapital i samdistribu-
tionscentralen.2

Med en strategiskt välbelägen samlastningscentral förbättras förutsättningarna för en energi- och 
kostnadseffektiv samdistribution. För att uppnå detta kan nyinvestering behöva ske och om en 
extern aktör ska vara intresserad att göra detta kan vissa garantier fordras från kommunens sida. 
Kommunen kan dessutom ställa krav på transportfordonen, till exempel miljökrav, lägsta ålder 
och ISA, så att betydelsen av sådana garantier förstärks ytterligare.3

Samordnad varudistribution innebär att inleveranser av varor styrs till en samlastningscentral. 
Därifrån samordnas utleveranserna till kommunens enheter antingen i kommunens egen regi 
eller genom att en extern distributör kör ut varorna. Även samlastningscentralen kan ägas och 
drivas antingen i egen regi eller genom extern distributör. Om extern distributör anlitas måste 
både samlastningscentralen och distributören upphandlas enligt LOU.4

1 Borås Stads webbsida, intranätet: https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/

samordnadvarudistribution.4.5c3b901316483060a0e81a66.html
2 Trafikverket, 2011:095, ”Logistik inom kommunal verksamhet”, sid 31
3 Ibid
4 Ibid
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Figur 1. Schematisk beskrivning av samordnad varudistribution. 5

Ett stort antal förbrukningsartiklar kan distribueras på det här sättet. Till exempel kemtekniska 
produkter, sjukvårdsmateriel, papper och plast, kontorsmaterial, skol- och lekmaterial, elmaterial, 
böcker och trycksaker, IT-relaterade produkter, tvätt samt livsmedel m.m.

Enligt Trafikverket visar erfarenheter från framgångsrika projekt kring samordnad varudistri-
bution att den politiska förankringen, långsiktigheten och att tillräckliga resurser avsätts under 
projekttiden är viktiga framgångsfaktorer. Av naturliga skäl är det uppstartsperioden som är mest 
kritisk. Det gäller både den ekonomiska hållbarheten som attityder hos kommunens beställare. 6

Som mål för samordnad varudistribution anges enligt Trafikverket följande:7

1. Minskad miljöbelastning genom färre transporter. Erfarenheter som rapporteras från
uppföljningsstudier kring pågående eller avslutade samdistributionsprojekt visar att den samlade
körsträckan för de aktuella varutransporterna kan minska med 30–40 procent (ref. WSP Sverige
AB Rapport 2009-01-31).

2. Höjd trafiksäkerhet genom färre leveranser betyder också färre fordon på exempelvis skol-
gårdar, vilket minskar olycksriskerna för både barnen och personalen.

3. Förbättrad service bland annat genom bestämda leveranstider, vilket gör det lugnare för
kommunens verksamheter att ta emot leveranserna. En genomsnittlig kommunal verksamhet
har idag flera leveranser om dagen.

Studier som genomförts visar att man normalt inte behöver mer än två leveranser per vecka av 
livsmedel (ref. Hultgren 2009 – Falu kommun). Oavsett verksamhet och lokala lagringsutrymmen 
ska ingen behöva mer än en leverans per dag.

4. Ekonomisk lönsamhet med sänkta kostnader genom att kommunens leveranser blir effek-
tivare vad gäller antalet transporter och arbetstimmar. Även förbättrad konkurrens väntas bidra
till den ekonomiska lönsamheten.

5. Förbättrad konkurrens vid upphandlingar, bland annat genom att förutsättningarna ökar
för mindre företag och lokala företag att kunna lämna anbud, eftersom den enskilde leverantören
slipper att själv ombesörja transporter och logistiksystem.

5 Trafikverket, 2011:095, ”Logistik inom kommunal verksamhet”, sid 30
6 Ibid
7 Ibid
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2.1.2 Omvärldsanalys - Andra kommuners distributionscentraler
I Sverige har flera kommuner infört samlastning av gods. Ett projekt för samlastning av gods i 
Linköping med samordnad varudistribution från en samlastningsterminal genererade minskat 
antal turer till innerstaden med upp till 30 % och att antalet fordon som utförde fordonsrörelser till 
innerstaden kunde minskas med 23 %. Ett sätt att börja på är med kommunens egna transporter 
av till exempel livsmedel. Genom att alla leverantörer distribuerar sina livsmedel till en distribu-
tionscentral och därifrån lastar om och kör ut till respektive målpunkt med en fullastad lastbil 
så optimeras antalet transporter.8 Kommuner som redan använder sig av distributionscentraler 
visar enligt Boverket på en cirka 70-procentig minskning av antalet transporter.9

I beslutsunderlaget till Borås Stads beslut om samordnad varudistribution tas fyra kommuners sam-
ordnade varudistribution; Halmstad, Växjö, Värnamo samt Ystad-Österlen-kommunerna upp.10 

2.2 Kommunfullmäktiges mål och styrande dokument

2.2.1 Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktige har i budget antagit mål för närproducerade och ekologiska livsmedel. 
Gällande andelen närproducerade livsmedel så är målet att det ska öka under 2021. Senaste 
utfallet, år 2020, för närproducerade livsmedel var 23 %.11

Kommunfullmäktiges 
indikatorer

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall  
2018

Utfall 
2019

Senaste 
utfall 
2020

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, % - - - 22 23

Tabell 1. Andelen närproducerade livsmedel, indikator och utfall.12

Gällande andelen ekologiska livsmedel så är målet att det ska öka under 2021. Budget 2021 har 
dessa mål och utfall för ekologiska livsmedel:

Kommunfullmäktiges 
indikatorer

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall  
2018

Utfall 
2019

Senaste 
utfall 
2020

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, % - 40 41 43 45

Tabell 2. Andelen ekologiska livsmedel, indikator och utfall. 13 

Senaste utfall år 2020 var 45 % av den totala kvoten livsmedel.14

8  https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/transport/pm-styrmedel-transporteffektivt-

samhalle.pdf sid 52 
9  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/larande-exempel/

samordnad-varudistribution/ 
10 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144 Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, sid. 21-2
11 Borås Stads budget 2021, Fastställd av Kommunfullmäktige 2020-11-25-2020-11-26
12 Ibid, sid. 15
13 Ibid, sid. 16
14 Ibid
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2.2.2 Borås Stads kostpolicy
Kostverksamheterna i Borås Stad har som styrdokument en kostpolicy, antagen av Kommunfull-
mäktige. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men 
också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet. 
Kostpolicyn omhändertar även inriktningen för kostverksamheten utifrån regeringens livsmedels-
strategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt. De områden som anges i kostpolicyn är: 15

Mat och miljö 
• Genom miljösmarta val och en ökad andel ekologiska inköp bidrar Borås Stad

till en hållbar framtid

• Matval görs med fokus på kvalitet, etik och miljö.

• Råvaruvalen ska vara säsongsbetonade.

• Möjligheten för närproducenter att leverera livsmedel ska öka.

• Matsvinn ska minimeras.

Matkvalitet 
• Maten ska vara näringsrik, god, omväxlande och anpassad efter matgästens behov.

• Maten tillagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt.

• All personal tar ansvar för säker hantering av livsmedel.

• Matgästen ges möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten.

• Personal som arbetar i måltidsverksamheten har hög kompetens och fortbildas
kontinuerligt i frågor om kost, hälsa och hållbar utveckling.

• Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.

Måltidsmiljö 
• All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god

servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö.

• All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda matvanor
hos sin målgrupp och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.

• Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna när det gäller
miljön i matsalen eller restaurangen.

Maten och arbetsmiljön 
• Restaurang, kök, kaféer eller matsalar ska vara rätt dimensionerade och utformade.

• Arbetsmiljön ska vara säker för personalen.

Genomförande 
• Borås Stads berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras inom respekti-

ve verksamhetsområde.

• Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola, skola, äldreom-
sorg och omsorg.

15 Kostpolicy, Kommunfullmäktige, 20 februari 2020
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2.3 Beslutsunderlag för inriktningsbeslut 
– samordnad varudistribution
I Borås Stad var det politiska intresset bidragande till att en utredning inom området initierades. 
Dåvarande upphandlingsavdelningen fick 2013 i uppdrag att utreda ett eventuellt införande av 
samordnad varudistribution med logistik, distributionscentral och distributionsfordon. Syftet 
var bl.a. att utreda en eventuell minskning utav den miljöbelastning som uppstår när transporter 
samordnas. En rapport färdigställdes 18 februari 2015.16

Inför Kommunfullmäktiges beslut om samordnad varudistribution genomfördes efter det en 
beredning av frågan till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Ett beslutsunderlag för 
inriktningsbeslut färdigställdes.

Samordnad varudistribution är enligt beslutsunderlaget en transportteknisk lösning för en affärs-
modell som berör och knyter ihop områden som logistik, miljö, elektronisk handel (e-handel), 
upphandling och inköp. I praktiken innebär det att de kommunala enheterna gör sina inköp via 
e-handel direkt hos varuleverantören men som i samordnad varudistribution levererar de beställda 
varorna (kommunens gods) till en distributionscentral, där godset rangeras och samlastas med 
andra varor från andra varuleverantörer med den beställande enheten som gemensam nämnare. 
Godset körs sedan ut samlastat på ruttoptimerade körrutter till kommunens enheter.17

Samordnad varudistribution som affärsmodell innebär att kommunen tar över som varuägare/
distributör. Med kontroll över kommunens egen varuförsörjningskedja är det möjligt styra in-
leveranser via en distributionscentral, där gods samlastas, innan det körs ut på ruttoptimerade 
körrutter med bestämda tidsfönster. 

Ambitionen med samordnad varudistribution är bl.a. att bara det antal fordon som behövs med 
distribution används, ökad trafiksäkerhet kring kommunens, förbättrad arbetsmiljö för perso-
nal i och minskad tidsåtgång för varumottagning. Syftet är även en eventuell minskning utav 
miljöbelastning och utveckling av det lokala näringslivet.18

Figur 1. Affärsmodell ”fri leverans”. Figur 2. Affärsmodell ”samordnad varudistribution”.19

En distributionscentral ger enligt beslutsunderlaget dessutom små och medelstora företag ökade 
möjligheter att delta vid upphandlingar eftersom handelshindret i form av egen transportappa-
rat överbryggas när ett företag bara behöver leverera till en leveransadress för hela Borås Stad. 
En leverantörsportal där företag kan lägga upp sig och elektroniskt delta i upphandlingar från 
kommunen överbryggar ett handelshinder i form av IT-investeringar enligt beslutsunderlaget.

16 2013/KS0628 050, Samordnad varudistribution – en utredning av ett eventuellt införande av en distributionscentral
17 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, sid. 2
18 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 5
19 Ibid, sid. 5 
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Beslutsunderlaget hade en avgränsning till att bara beröra leveranser för varugruppen livsmedel. 
Tanken var att efter en eventuell implementering avseende livsmedel, samordna alla andra va-
rugruppers leveranser genom en distributionscentral. Som en del av beredningen genomfördes 
en enkätundersökning med kompletterande enhetsbesök hos Borås Stads alla 205 enheter som 
tar emot livsmedelsleveranser. Syftet var att utreda vilket resultat en samordning av livsmedelsle-
veranserna i Borås Stad skulle innebära. Beslutsunderlaget anger att med en distributionscentral 
skulle en minskning om ca 64 % av livsmedelsleveranserna vara möjlig med företagsekonomiska 
och samhällsekonomiska vinster som följd.20

Beslutsunderlaget anger vidare att samordnad varudistribution bygger på flera händelseförlopp 
som är beroende utav varandra. För att få en lyckad implementering behövs arbete med in-
köpsstyrning, e-handel, segmenterade upphandlingar, leverantörsportal och ruttoptimering.  
Beslutsunderlaget drar slutsatsen att Borås Stad har förutsättningar för ett införande av samord-
nad varudistribution.21

Beräknade nyttor 
I beslutsunderlaget anges att samordnad varudistribution innebär miljövinster mätt i antal mins-
kade körda fordonskilometer eller mängden koldioxid (CO2), men också i ökad trafiksäkerhet med 
färre tunga fordon på vägar och vid skolgårdar. Trafikverkets riktvärden för samhällsekonomisk 
vinst för minskad miljöbelastning beräknas i intervallet 1,08 – 3,50 kr per kg CO2. Beräkning 
har gjorts för riktvärdet 1,08 kr per kg CO2 med antaganden för Borås Stad.22 I beslutsunderlaget 
anges att Borås Stads 205 enheter vid tiden innan införandet fick 16.692 livsmedelsleveranser 
varje år. Vid samordning beräknades antalet livsmedelsleveranser att minska med 49.4%. 

En annan samhällsekonomisk vinst från samordnad varudistribution är enligt beslutsunderlaget 
det resurstillskott i tid som tillfaller kökspersonalen i Borås Stads enheter. Färre och schemalag-
da leveranser ger en förbättrad arbetsmiljö och ett resurstillskott i tid som kan återinvesteras i 
verksamheten för att ge ökad service. Med mer tid i köket kan även kvaliteten öka på maten som 
tillagas. Detta då ex. tiden kan användas för att använda mindre halvfabrikat och mer råvaror 
vid tillagning eller arbeta med minskat matsvinn. Vilket enligt beslutsunderlaget utgör en form 
av social hållbarhet. Resurstillskottet som kommer av införsel av samordnad varudistribution i 
Borås Stad beräknas i beslutsunderlaget till 4.000 timmar årligen. Det poängteras samtidigt att 
resurstillskottet är utspritt på 205 enheter och svårt att definiera i företagsekonomiska termer. 
En uppskattning görs i alla fall baserat på 300 kronor per timme, vilket ger ett resurstillskott om 
ca 1.200 tkr i beslutsunderlagets ekonomiska kalkyl (se tabell 3). Inkuranstalet på kostnadssidan 
för eventuella skador (på varor m.m.) som kunde uppstå beräknades till 10 tkr per år.23

Andra parametrar där samordnad varudistribution ger besparingar är enligt beslutsunderlaget 
svårare att definiera. En sådan parameter anges vara om varupriserna sjunker, där utfallet helt 
och hållet avgörs av marknadskrafterna inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Generellt visar erfarenhet från andra kommuner, menar beslutsunderlaget, att varans pris sjunker 
över tid. Men för att varans pris skall sjunka från år till år, krävs en ny upphandling vid varje 
tillfälle. Därför förordas korta upphandlingsperioder att konkurrensutsätta varje år eller högst 
vartannat år för att genom avtalsrotation få ner priset. Segmenterade (delade) upphandlingar ger 
enligt underlaget även ökade möjligheter för små och medelstora företag att delta i upphandlingar 
och på så sätt bidra till att priset sjunker.24

20 Ibid, sid. 13
21 2013/KS0628 050, Samordnad varudistribution – en utredning av ett eventuellt införande av en distributionscentral
22 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 14 Intervju med Olof Moen 20/12-2014 i 
beslutsunderlaget
23 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 15
24 Ibid, sid 26 
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Bedömningen i beslutsunderlaget är att ovan upphandlingsförfarande medför att varans pris 
sjunker initialt med mellan 1 och 4 procent per år. Över tiden bedöms varans pris sjunka med 
8–12 procent totalt. Beslutsunderlaget poängterar att det inte är någon självklarhet att priset 
sjunker med så mycket.  För detta krävs ett resurstillskott på upphandlingssidan för att arbeta 
med segmenterad upphandling och korta avtalsperioder. Detta utgör en extra kostnadspost för 
”Upphandlare (segmenterade upphandlingar)” i kostnad-nytta-analysen i beslutsunderlaget.25

Beslutsunderlaget för även fram att minskat antal fysiska köp i butik av personal samt minskade 
telefon- och mailbeställningar utanför e-handelssystemet kommer att ge resurstillskott. Detta 
eftersom hanteringen av pappersfakturor minskar. Detta hålls dock utanför kostnad-nytta-matri-
sen då det är en svårdefinierad parameter att räkna på i företagsekonomiska termer. Ökad in-
köpsstyrning genom e-handel får enligt beslutsunderlaget dock effekten att fler inköp görs inom 
avtal och till rätt pris vilket ökar ramavtalstroheten i kommunen.26

Kostnad-nytta-analys
Beslutsunderlaget anger att erfarenheter från andra kommuner i samtliga fall visar att samordnad 
varudistribution är lönsam för kommunen när samhällsekonomiska vinster vägs in (Hultgren, 
2012). I en utvecklingsfas när endast delar av varusortimentet upphandlats enligt den nya prin-
cipen har andra kommuner ändå kunnat uppnå kostnadstäckning.27

Tillfrågade kommuner i beslutsunderlaget, som genomfört en samordning, uppger en initial 
nettobesparing om ca 2 procent av kommunens samlade varuinköp. På längre sikt uppnås för 
livsmedel 10 procent och förbrukningsmaterial och kemtekniska produkter upp till 30 procent.28

Situationen inom Borås Stad har i underlaget sammanställts i diagramform i en kostnad-nyt-
ta-analys och grundar sig på varusortimentet livsmedel (det totala livsmedelsavtalet för Borås 
Stad omfattade vid tiden för utredningen ca 80 mnkr). Beslutsunderlaget menar att ROI (Return 
On Investment) i företagsekonomiska termer sker mellan år 3 och år 4 efter införsel av samord-
nad varudistribution. Varupriserna för livsmedel förväntas enligt beslutsunderlaget sjunka över 
tiden. Utgår man från 10 procent på 80 miljoner blir det 8 miljoner, en försiktigare prognos 
visar en form av ”stafflad rabatt” där priset förväntas sjunka med en miljon genom avtalsrotation 
och genomarbetade livsmedelsupphandlingar som är möjlig genom resursförstärkning med en 
upphandlartjänst.29

En annan nyttapost i beslutsunderlaget är ”Ökad ramavtalstroget livsmedel”. Genom att en extra 
tjänst för e-handelssupport inrättas, som arbetar proaktivt med enheter genom uppföljning av 
inköp utanför ramavtal. De enheter som beställer utanför ramavtal följs upp med information 
kring e-handelssystemet, ramavtal och LOU samt ytterligare utbildningsinsatser om så krävs. 
Ökad ramavtalstrohet beräknas öka från 750 tkr till 3.750 tkr från år 1 till år 5. Den ekonomiska 
kalkylen i beslutsunderlaget var i enlighet med tabell 3 nedan.30

25 Ibid, sid. 13-14
26 Ibid sid. 25
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid, sid 14
30 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid 14



Tabell 3. Kostnad-nytta-analys projektkostnad.31

2.3.1 Inriktningsbeslut samordnad varudistribution 
Tekniska nämnden fick i Borås Stad budget 2016 ett uppdrag om uppdrag om införandet av en 
distributionscentral. Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden 
skulle påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillät.32

Kommunstyrelsen beslutade 19 juni 2017 om inriktningsbeslut för samordnad varudistribution. 
I beslutet anges bl.a. följande.33

”Arbetet med samordnad varudistribution har fortlöpt och mynnat ut i att projektet ska drivas enligt 
beställare/utförarmodellen där Borås Stad utgör beställaren. För att tillvarata på de goda förutsätt-
ningarna och möjligheten till ett långsiktigt hållbart projekt är den sammanvägda bedömningen och 
rekommendationen att utföraren bör vara en extern aktör. Projektet kan gynnsamt dra fördel av den 
logistikkompetens som näringslivet i Borås har och tillsammans utveckla ett samarbete där arbetet 
utförs professionellt och med hög kompetens för Borås Stad och parternas bästa”.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt nedan. En ledamot 
i Kommunstyrelsen deltog inte i beslutet.

”Driften av distributionscentralen och den fysiska distributionen i samordnad varudistribution ska 
skötas av en extern part och att medel tillskjuts för ett effektivt införande”.

31 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 15
32 Borås Stads budget 2016, sid 82
33 Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-19, § 333, dnr: 2017/KS0463 050

Ekonomisk kalkyl för samordnad varudistribution
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Kommunfullmäktige beslutade 17 augusti 2017 om inriktningsbeslut samordnad varudistribu-
tion. En ledamot i Kommunfullmäktige yrkade avslag på Kommunstyrelsen förslag. 

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.34

Stadsrevisionens sammanfattande iakttagelser gällande Kommunfullmäktiges beslut
Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget konstatera att Kommunfullmäktige 
fattade beslut om driften av distributionscentralen och flertalet målsättningar för samordnad 
varudistribution 17 augusti 2017. Sammantaget identifieras nedan verkställighet och målsätt-
ningar för den samordnade varudistributionen i Borås Stad. 

• Att införa samordnad varudistribution där kommunens alla inleveranser av varor sker
genom en distributionscentral där Borås Stad tar över rollen som distributör. Centralen
ska drivas av en extern part.

• Att ge bättre förutsättningar för elektronisk handel. Detta medför krav på att kommu-
nen integrerar logistik och digitala inköpsrutiner i den egna varuförsörjningskedjan.

• Att det är av vikt att vara lyhörd mot organisationens åsikter och tankar samt att det är
viktigt att kommunikationskanalerna fungerar i organisationen för att minimera mot-
sättningar grundade i informationsbrist.

• Att minska antalet transporter och leveranser till Stadens enheter.

• Att öka konkurrensen och därmed antalet leverantörer potentiellt möjliggöra för mer
närproducerade livsmedel. Detta förutsätter att man gör fler upphandlingar med korta
avtalstider, dels för att öka konkurrensen och dels för att få in fler leverantörer med
närproducerade varor.

• Högre avtalstrohet för enheterna i Borås Stad

• Att nytta ska skapas genom minskad miljöbelastning samt ökad trafiksäkerhet vid
kommunens enheter.

• Minskad arbetsbelastning vid kostenheterna. Ett resurstillskott i tid i kostverksamheten,
beräknades till 4.000 timmar (motsvarande ca 1,2 mnkr) årligen.

• Att genom samlade leveranser ge en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

• Ett ekonomiskt utfall om ett positivt ekonomiskt resultat om ca 3,7 mnkr efter sex år.

Utöver ovanstående finns indikatorer och styrdokument som beslutats av Kommunfullmäktige 
som gäller för verksamheten.

2.3.2 Driftsättning, Initiativärenden och övriga synpunkter
På Borås Stads intranät förklaras vad samordnad varudistribution innebär. 

Där framgår att Borås Stad i samordnad varudistribution kommer att ansvara för logistikpla-
neringen och arbetet internt mot de beställande enheterna. Avtal är tecknat med en leverantör 
som distributör med ansvar för distributionscentral, lastbilar och personal och det praktiska 
genomförandet av uppdraget. Distributionscentralen är i drift sedan 2 maj 2019.35

34 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17, § 144 Beslutsunderlag för inriktningsbeslut
35 Borås Stads hemsida, intranätet: https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/

samordnadvarudistribution.4.5c3b901316483060a0e81a66.html
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Driften av distributionscentralen sker genom en extern part som upphandlats via Koncerninköp. 
Distributionscentralen finansieras genom en procentuell återbetalning från leverantörerna. För 
livsmedelsleveranserna betalar leverantörerna 9 % i provision samt 1 % i administrativ avgift till 
Koncerninköp, enligt avtalstext:36

”Borås Stad ska, för inköp till de enheter som ingår i samordnad varudistribution, från leverantören 
erhålla en rabatt som motsvarar 9 procent av fakturerat belopp, exklusive mervärdesskatt, avseen-
deavrop på detta avtal. Om uppdrag utförts av underleverantör ska det fakturerade beloppet ingå i 
underlaget för den administrativa ersättningen som ska betalas av leverantören. Rabatten baseras på 
av leverantörens redovisade statistik. Borås Stad förbehåller sig rätten att kontrollera statistiken mot 
fakturasystemet.”

Sedan införseln av samordnad varudistribution har Borås Stad tagit emot flera ärenden från 
såväl nämnder, oppositionspartier, brev från Sjuhäradskommunerna m.m. En redogörelse för 
dessa sker nedan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
31 mars 2020 lyfte Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett initiativärende ”Utred kostnaden 
av användningen av distributionscentralen”. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konsta-
terar i ärendet att råvarorna har ökat i pris på ett sätt som nämnden inte hade förutsett genom 
den upphandling som gäller sedan 2019. Detta har lett till en ansträngd ekonomi för nämndens 
verksamhet. Med ovanstående som bakgrund bad nämnden om en grundlig genomgång av hur 
alla strategier, krav och mål (lokala och nationella) när det gäller maten ska kunna förverkligas.37

Svar på initiativärendet presenterades i Kommunstyrelsen 24 augusti 2020. I svaret står bl.a. 
att läsa:

”För driften av distributionscentralen erhåller distributören ersättning baserat på antal varumot-
tagna kilon, antalet körda km och körtiden. Ersättningen utgår från av Koncerninköp framtagen 
ruttoptimering. Utöver den ersättning som utgår till distributören har Koncerninköp även kostnader 
för att planera, administrera och följa upp distributionscentralens verksamhet. Utifrån detta har den 
totala kostnaden för distributionscentralen under det första avtalsåret uppgått till omkring 6 700 
000 SEK. I det beslutsunderlag som skickades till KF inför beslutet beräknades kostnaderna uppgå 
till 8 160 000 SEK.

Med anledning av Covid-19 pandemin har beställningarna och därmed även leveranserna påverkats 
under en del av året. Det är därför inte säkert att kostnaden är helt rättvisande mot ett normalt år.

För att finansiera distributionscentralen betalar leverantörerna en provision till Koncerninköp. 
Provisionen beräknas utifrån en procentsats av det totala levererade varuvärdet. För livsmedelsleve-
ranserna betalar leverantörerna 9 % i provision. Detta ska täcka Koncerninköps kostnader för såväl 
det interna arbetet som ersättningen till distributören. Under det första avtalsåret har provisionen 
uppgått till 7,8 miljoner. 

Sedan KFs beslut att införa samordnad varudistribution har det tillkommit ett nytt avtal gällande 
livsmedel, vilket har inneburit att livsmedelspriserna stigit med 18 %. Det beräknade värdet av livs-
medelsupphandlingen baserades på prisbilden under 2018 medans anbuden lämnades in i början av 
2019. Utifrån Storhushållsprisindex ökade priserna på livsmedel med omkring 7 % mellan 2018 och 
2019, när det nya livsmedelsavtalet började gälla. Det innebär att ökningen av livsmedelspriserna, 
efter avräkning av indexhöjningen, är omkring 11%. Kostnadsbilden utgår från att kostorganisationen 
gör sina inköp utifrån den planering som gjordes inför upphandlingen.

36 Livsmedelavtal 2018-00031IN, 2018-00032, 2019-00033IN
37 Dnr GVUN 2020-00053  ”Initiativärende GVUN 200128 – Utred kostnaden av användningen av distributionscentralen”, 2020-03-31
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Det nya livsmedelsavtalet tar inte bara hänsyn till att leveranserna ska gå via den samordnade varu-
distributionen utan även flera mål som det åligger kostorganisationen att arbeta med. Det handlar 
bland annat att skapa bättre förutsättningar för kosten att arbeta med matlagning från grunden 
samt att en större andel av livsmedlen är ekologiska. Dessa förutsättningar innebär att ett byte till 
produkter med högre kvalitet vilket har medfört en merkostnad. Även den varma sommaren 2018, 
med förstörda skördar på grund av torka, har påverkat livsmedelspriserna.”38

Efter Kommunstyrelsens svar har inget ytterligare hänt i ärendet.  

Grundskolenämnden
Via ett initiativärende i Grundskolenämnden i samband med budget 2020 fick Grundskole-
förvaltningen ett uppdrag att genomföra en analys av kostnadsutvecklingen av införandet av 
samordnad varudistribution. Grundskoleförvaltningen genomförde analysen och avrapporterade 
till nämnden genom rapporten ”Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen” (när). 
Rapporten visar på ökade kostnader för Grundskolenämnden om ca 3 mnkr för kostverksam-
heten.39

Slutsatserna i rapporten är i sammanfattning:

• Grundskoleförvaltningen har dragit slutsatsen att de ökade livsmedelskostnaderna
som uppkommit efter maj 2019 till övervägande är kopplade till införandet av
distributionscentralen.

• Grundskolenämnden har ansökt om kompensation för ökade livsmedelskostnader
under 2019 motsvarande 3 mkr. Detta beräknas vara Grundskoleförvaltningens andel
av den ökade kostnaden för 2019. Övrig merkostnad ingår i den fakturering som görs
till Förskoleförvaltningen.

• Det finns behov av fortsatt utredning av effekten utifrån införandet av distributions-
central. Främst arbetsmiljön i köken som har förändrats negativt och hittills inte
inneburit det resurstillskott som estimerades i rapporten.

• Ingen kompensation beslutades för ökade kostnader i samband med årsbokslutet.

Grundskolenämndens analys har varit uppe i Kommunstyrelsen 23 november 2020 som ett 
anmälningsärende utan att ha besvarats.40

Enligt uppgift från avdelningen Koncerninköp vid Stadsledningskansliet beror prisökningen på 
flera olika faktorer. Man anger bl.a. att högre ställda kvalitetskrav, avtalsvillkor, prisutvecklingen 
på marknaden och förändrade köpmönster i kostverksamheterna påverkar prisbilden. Avdelningen 
har tagit fram ett PM avseende livsmedelspriser där det framgår följande:41

”Totalt har värdet på Borås Stads tre livsmedelsavtal ökat med 18,0% baserat på en jämförelse 
mellan de beräknade värden som angavs i upphandlingarna och leverantörernas offererade priser. 
Värdeförändringen på de respektive avtalen blev: Grossist har ökat med 21,6%, Färskt kött och chark 
har minskat med 12,8% och Frukt, grönt, potatis och rotsaker har ökat med 0,3 %.”

Ingen information i frågan har delgetts Grundskolenämnden eller Grundskoleförvaltningen.  

38 Dnr KS 2020-00116 Kommunstyrelsens Protokoll, 2020-08-24 § 318
39 Protokoll, beslut av Grundskolenämnden 2020-09-07
40 Dnr KS 2020-00785 Kommunstyrelsens Protokoll, 2020-11-23 § 445
41 PM livsmedelspriser – Inköpsmeddelande 2019-05-09
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Övriga skrivelser m.m.
Ett brev till Borås Stad inkom från Sjuhäradskommunerna 2018-09-28. I brevet uppmanades 
Kommunstyrelsens presidium att inte gå vidare med frågan om livsmedelsupphandling kopplad 
till distributionscentral innan de har hunnit föra en dialog på politisk nivå.42

Ett brev från en leverantör inkom till Borås Stad 2019-01-02. Förslaget från leverantören var 
att ansvariga i Borås Stad skulle dra tillbaka förfrågan, se över kravet (om distributionscentral), 
diskutera med branschens aktörer och därefter annonsera på nytt (livsmedelsupphandlingen).43

En motion har inlämnats under 2021 med rubriken ”Avveckla distributionscentralen” Motionen 
avslogs av Kommunfullmäktige.44

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i november 2021 fanns ett förslag om att 
Kommunstyrelsen skulle uppdras att utreda om införandet av distributionscentralen har lett till 
merkostnader för de nämnder som har tillagningskök. Kommunfullmäktige beslutade med 37 
röster mot 36 att Kommunstyrelsen uppdras att utreda om införandet av distributionscentralen 
har lett till merkostnader för de nämnder som har tillagningskök.45

2.4 Intervjuer och övriga granskningsresultat
Sammantaget har ett tjugotal intervjuer genomförts med företrädare för verksamheterna på 
olika nivåer – köksmästare/kökschefer, enhetschefer, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, 
fackliga representanter, chefer för ekonomifunktion i flera förvaltningar och med företrädare för 
Koncerninköp och Distributionscentralen i Borås Stad. 

Nedan redogörs för de intervjuades utsagor. Redogörelsen görs företrädesvis med utgångspunkt i 
vilken verksamhet de intervjuade arbetar. Samtliga utsagor under dessa rubriker är de intervjuades.  

2.4.1 Införande av samordnad varudistribution
Intervjuade vid Kostverksamheten
Samtliga intervjuade från kostverksamheterna har berättat ingående om förprojekteringen av 
distributionscentralen. 

Projektledaren från Koncerninköp var enligt intervjuade ute i samtliga kostenheter, ibland mer 
än en gång, och mätte utrymmen för möjligheten att ta emot vagnar och gods. Projektledaren 
samtalade med köksmästare och kökschefer samt besökte arbetsplatsträffar. Flera av de intervjuade 
fick ett positivt intryck av projektet och uppger att beskrivningen med miljömässiga transporter 
verkade bra. Flera av de intervjuade fick uppfattningen att i de fall där inte kylar, frysar eller för-
råd- och lagerutrymmen var tillräckliga så skulle det byggas om eller byggas till i samband med 
projektets införsel. Några ombyggnationer av förråd eller extra frysar/kylar har inte bekostats av 
projektet enligt de intervjuade.

Samtliga kostorganisationernas arbetsplatsträffar besöktes enligt intervjuade. Verksamhetscheferna 
för enheterna var dock inte med vid dessa tillfällen. De uppger att de inte fick samma information 
som verksamheterna ute i köken. 

Samtliga intervjuade menar att de fått intrycket att projektet skulle genomföras oavsett vad de 
själva tänkte eller tyckte. Några intervjuade, som haft synpunkter innan projektet genomfördes, 
fick delvis inte framföra åsikterna, andra menar att deras synpunkter gällande projektet inte togs 
hänsyn till. Beslutet var liksom redan fattat och utan dialog med verksamheterna menar man.

42 Dnr GRN 2020-00112 ”Analys av kostnadsutveckling för distributionscentralen”, 2020-09-07
43 Ibid
44 Dnr KS 2020-00716 Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 § 144
45 Kommunfullmäktige, Protokoll 2021-11-17-2021-11-18, § 189 Budget 2022
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De intervjuade uppger i flera fall att de har frågor vad projektet kostat i planeringsstadiet och 
förprojekteringen. Projektledaren var anställd i flera år innan den samordnade varudistributionen 
infördes, menar man. De intervjuade undrar även i många fall var medlen för förprojekteringen 
kom ifrån. Ingen som intervjuats i granskningen har kunnat lämna svar på detta. 

Intervjuade vid Koncerninköp
Förstudien genomfördes enligt intervjuade efter det uppdrag som gavs Koncerninköp från 
Kommunstyrelsen i ärendet ”Svar på initiativärende att införa en distributionscentral”.46

 En projektledare anställdes i augusti 2014 vid Koncerninköp. Avdelningen låg vid denna tid 
under Tekniska nämnden. De intervjuade kan inte svara i detalj om hur projektet genomfördes. 
Detta då projektledaren och dennes dåvarande chef inte längre arbetar i Borås Stad. Projektledaren 
genomförde förstudien och beslutsunderlag presenterades för Kommunfullmäktige i augusti 2017. 
Från maj 2019 har distributionscentralen varit driftsatt. Enligt de intervjuade var det inledningsvis 
enbart livsmedel som distribuerades på detta sätt, men sedan har även andra produkter såsom 
kontorsmaterial, medicinska produkter etc. tillkommit i den samordnade varudistributionen.  

Kostnader för förstudien
I beslutsunderlaget presenterades en kalkyl för hur mycket projektet beräknades kosta. 
Förprojekteringskostnaden beräknades till ca 2.100 tkr. 47 Vid tidpunkten för innevarande 
granskning har ingen utvärdering genomförts av projektet samordnad varudistribution. 

När det gäller förstudien har Revisionskontoret sammanställt kostnader som har tagits fram 
ur löne- och ekonomisystem för förprojekteringen, vilket presenteras i bilaga 1 i rapporten.48 

Sammanställningen har beräknats på projektledarens lön mellan åren 2014 till 2016. Från 2017-
2019 har beräkningarna utgått från ansvar 035130 Logistik, som enligt avdelningen Koncerninköp 
är det ansvar som samordnade varudistributionens intäkter och kostnader bokförts på. Därutöver 
har kostnaden för den externa konsult som gjort miljöutredningen i förstudien medräknats. 
Förprojektet har enligt Revisionskontorets sammanställning kostat 3.762 tkr det vill säga ca 
1.700 tkr mer är vad som angavs i beslutsunderlaget till Kommunfullmäktige. 

2.4.2 Samordnad varudistribution i Borås Stad
Leveranser
Intervjuade vid Kostverksamheten
Leveranserna av livsmedel sker med olika intervall främst under leveransdagarna tisdag-torsdag. 
De intervjuade uppger att de får leverans av varor mellan två till tre gånger per vecka, därefter 
sker ibland en leverans separat med andra varor än livsmedel. De flesta av de intervjuade uppger 
att man inte kunnat påverka varken leveransdagar eller leveranstider. Ett tiotal kök har fått en 
extra leveransdag, detta efter påtryckningar under 2020. Vissa kök har på så sätt en leveransdag i 
veckan och andra två eller fler leveransdagar. Merparten intervjuade uttrycker en stor frustration 
över att de inte kunnat påverka sina leveranstider. I flera fall kommer leveranserna på helt fel tid 
på dagen menar många. Samtidigt uppger de flesta att leveransen från distributionscentralen 
sker på utsatt tid och flera intervjuade understryker att man inte på något sätt är missnöjda med 
leveranserna från distributionscentralen generellt.

De intervjuade uppger att de får alltifrån två-tre vagnar upp till elva-tolv vagnar med gods vid 
varje leveranstillfälle. Antalet leveranser har i de flesta fall minskat till hälften jämfört med hur 
det såg ut förut menar man. Detta varierar dock beroende på antal leveransdagar och storlek på 
kök. Företrädare för de större köken uppger generellt en större minskning av antalet leveranser. 

46 Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 470 dnr. 2013/KS0628 050
47 2017/KS0463 § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 15
48 Se Ekonomisk utvärdering bilaga 1, kolumn förstudie 2014-2019.



18

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

De flesta av de intervjuade menar att samlade leveranser lät som ett bra koncept från början. I prak-
tiken har det, framför allt gällande färska varor, inte fungerat. Hållbarheten minskar med minst 
en dag vilket ger problem med färska varor. Köken förklarar att färska livsmedel som fisk, kött 
och kyckling är packade med en packfilm för att öka hållbarheten. Tidigare kom fiskleverantören 
direkt till köken medan färsk fisk nu distribueras till distributionscentralen först. Hållbarheten 
på fisk är mycket viktig menar man, detta då det är den känsligaste livsmedelsprodukten. Färsk 
fisk är den färskvara som samtliga intervjuade uppger som mest problematisk. 

Förhållandena medför enligt de flesta intervjuade att man numera beställer fryst fisk istället för 
färsk. Köken värnar enligt kostenhets- och verksamhetscheferna om kylkedjan (att temperaturen 
på färska livsmedel ska vara rätt). Man menar att köken har en stolthet att laga bra mat till sina 
brukare/elever/barn, med så bra råvaror som möjligt. Med rådande förhållanden vågar inte köken 
beställa färsk fisk ifall den skulle vara dålig. En intervjuad berättar: 

”En gång fick vi 80 kg fiskfärs som luktade så illa. När den kom till oss var den +10 grader varm. Vi 
pratade med leverantören, som menade att den kunde användas. Ingen av eleverna åt den tack och 
lov och vi gjorde en annan rätt som de kunde äta istället.” 

Flera intervjuade påpekar att även andra livsmedel är packade på ett sätt så att mat blir konta-
minerad och obrukbar. En annan intervjuad berättar: 

”De har lyckats ställa köttet ovan på grönsakerna vid leverans. Någon har godkänt det. Rå köttsaft 
har runnit ner i salladen. De lägger ett mellanlägg och en träplatta emellan men köttsaften rinner 
igenom. Det funkar inte. Det är helt vansinnigt, vi försöker göra så gott vi kan.”

Andra köksmästare tar upp andra exempel; färsk kyckling eller kött som kan vara utgången 
samma dag de får den levererad. En annan berättar om en incident där jordgubbar låg högst 
uppe på en vagn som var helt mögliga och de fick slänga hälften. En tredje berättar om att man 
funnit skadedjur i grönsaker och att grönsaker inte alltid har rätt temperatur vid leverans och 
därför inte kan användas. En av de intervjuade cheferna uppger att: 

”Det här sättet begränsar deras vardag och köken får planera utifrån leveranser och inte utefter mat-
rätter. Därutöver var såväl fisk som grönsaker bättre från tidigare leverantörer, men det är svårt att 
säga vad lagringstiden på DC gör. Vi har varit i kontakt med Koncerninköp, som bara hävdar att det 
ska vara halva bäst-före tiden kvar när livsmedlen kommer ut till köken.” 

Alla intervjuade i kostverksamheten, utom en, poängterar även att arbetsbördan ökar när köken 
behöver hantera frysta livsmedel istället för färska. 

Intervjuade vid distributionscentralen 
Vid intervju och besök på distributionscentral kan konstateras att man innehar kyl- och frys-
rum som är i god ordning. Distributionscentralen kan också påvisa temperaturkontroller som 
genomförts av chaufförer på livsmedel och att de håller rätt temperatur när de körs från centralen. 

Enligt intervjuade vid distributionscentralen har antalet leveranser till köken minskat med ungefär 
två tredjedelar jämfört med före distributionscentralen infördes. Innan distributionscentralen 
tillkomst fick köken leveranser från flera leverantörer under samma vecka. Dessa leveranser från 
olika leverantörer är i dagsläget sammansatta, vilket leder till färre leveranser sammantaget för 
köken, menar de intervjuade. 

Intervjuade betonar vikten av att kostverksamheten planerar sina beställningar av färska varor. 
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Intervjuade uppger att distributionscentralen inte har tillgång till order från e-handelssystemet i 
Borås Stad att göra avstämningar mot. Detta bekräftas av intervjuade vid Koncerninköp. 

Intervjuade vid distributionscentralen påpekar även att det inte sker samleverans av livsmedel 
tillsammans med andra varor. Dessa andra varor körs vid separata leveranser företrädesvis på 
fredagar. Ingen intervjuad vid distributionscentralen kan svara på varför dessa varor inte samkörs 
med livsmedel. 

Intervjuade vid Koncerninköp
Intervjuade vid Koncerninköp uppger att livsmedel och annat gods inte samkörs. Detta då 
kostorganisationerna har avrått från det. Intervjuade vid Koncerninköp uppger vidare att alla 
önskemål från kostverksamheterna om utökade eller förändrade leveransdagar har tillgodosetts. 

Några intervjuade menar att leverans av otjänliga varor till största delen beror på leverantören 
och att sådana avvikelser inträffar även utan samordnad varudistribution. 

Hantering av kreditfakturor 
Enligt beslutsunderlaget till inriktningsbeslutet ska inkuransen, dvs. eventuella skador på varor 
eller annan kreditering, bli försumbar för verksamheten och uppgå till cirka 10 tkr per år för 
hela Borås Stad.

Intervjuade i kostverksamheten
Samtliga intervjuade i kostverksamheten uppger att man inte vet vem man ska kontakta vid 
frågor som rör kreditering av varor. Det finns tre olika vägar som är möjliga för dessa frågor 
menar man, och det är leverantören, den s.k. samdist-mailen vid Koncerninköp eller distribu-
tionscentralen. Flera av de intervjuade anger att de ofta inte krediterar varor p.g.a. att det är för 
krångligt. Bland annat ska man ta foto på levererade varor som är dåliga, kontaminerade eller 
på annat sätt förstörda, vilket man ofta inte hinner. Därutöver anger verksamheterna att det 
är mycket administrativt arbete med krediteringarna i det fall det görs. Många tillagningskök 
uppger att man kontinuerligt arbetar fram reservmenyer som man kan ta till om varor skadats, 
kontaminerats eller inte levererats i tid.

Intervjuade vid distributionscentralen och Koncerninköp
Intervjuade vid distributionscentralen och Koncerninköp förklarar att man har en rutin för 
hantering av saknat eller felaktigt gods (se bilaga 2). Distributionscentralens företrädare menar 
att man hänvisar till leverantörerna vid kreditering av varor. Koncerninköps företrädare har på 
inköpssamordnarmöte informerat om rutin för hantering av kreditering av saknade/felaktiga 
varor och för rutiner gällande ”Kontaktvägar Samordnad varudistribution”.49

Kalkyl för inkurans
I beslutsunderlagets ekonomiska kalkyl finns det med en rad som avser inkurans. Inkuransen 
uppskattades där uppgå till ca 10 tkr per år. Vid Revisionskontorets beräknade kalkyl, se bilaga 
1, har krediterade varor under perioden som distributionscentralen varit igång uppgått till 1.147 
tkr. Det vill säga ca 1.137 tkr mer än vad som beräknades i beslutsunderlaget inför införsel av 
samordnad varudistribution. Mörkertalet när det gäller krediterade varor är därutöver stort.  

49 Webbplats Borås Stads intranät: https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetsochutvecklingsarbeten/samordnadvarudistribution/

samordnadvarudistributionnyheter/samordnadvarudistribution/kontaktvagarsamordnadvarudistribution.5.7e0c3b5716ad2f445c727a7.html
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Saknat gods, felaktiga leveranser och ramavtalstrohet
Intervjuade i Kostverksamheten
När leverans av livsmedel inte varit som beställd – antingen för liten mängd levererat gods 
i förhållande till beställning, kontaminerade livsmedel eller på annat sätt skadat eller saknat 
gods - skapas enligt intervjuade en svår situation i verksamheten. Intervjuade uppger att denna 
typ av problem tidigare löstes enkelt genom att kontakta leverantören. Efter införseln av sam-
ordnad varudistribution har det blivit väsentligt svårare att hantera dessa problem. Vid sådana 
situationer har de olika verksamheterna valt olika lösningar. Äldreomsorgens kök har en egen 
vaktmästarrunda där köken kan skicka med varor som saknas till andra kök inom förvaltningen. 
Grundskolans verksamheter lånar företrädesvis varor av andra kök. Andra verksamheter uppger 
att de vid dessa situationer själva åker till en annan upphandlad leverantör eller till andra butiker 
i närheten för att köpa de livsmedel som saknas. 

Samtliga intervjuade uppger att de använder ramavtalen i den utsträckning som är möjligt och att 
man e-handlar de flesta livsmedel. Samtidigt har intervjuade, vid de tillfällen situationer enligt 
ovan uppstått, fått använda sig av andra inköpsvägar, vilket minskar ramavtalstroheten. Man 
har också beställt produkter som inte tillhör upphandlingsavtalen.  

Någon intervjuad uppger att man vid ett par (akuta) tillfällen anlitat en annan grönsakshand-
lare som kört ut grönsaker till köket. En annan intervjuad menar att man alltid överbeställer 
(framför allt grönsaker), med cirka 15–20 %, för att man annars riskerar att en del av varorna 
inte håller bäst-före-datum för tillagning och servering. Ett par intervjuade uppger även att man 
inte beställer ekologiska grönsaker, detta då dessa har sämre hållbarhet. Ska grönsakerna köras 
via distributionscentralen ökar risken för att grönsakerna inte är tjänliga när de levereras. 

Kalkyl gällande ramavtalstrohet
Revisionskontoret har i kalkylen (se bilaga 1) granskat orderlösa e-fakturor från en av leverantö-
rerna. Detta påvisar i vilken utsträckning man åkt till leverantören och handlat ”över disk” eller 
genomfört extra beställningar per telefon under de år som distributionscentralen varit aktiv (inte 
heller alltid avtalade livsmedel). Denna summa uppgår till 1.724 tkr under perioden maj 2019 
till december 2021 och omfattar 289 olika köptillfällen. I kalkylen återfinns summorna per år 
under raden ”Ökad ramavtalstrohet”. Man bör även ha i åtanke den arbetstid och de transporter 
som används vid dessa tillfällen, som dock inte finns med i beräkningen i kalkylen. I kalkylen 
finns endast en leverantör med, inte övriga leverantörer som används vid svåra situationer i kö-
ken. Det finns således ett mörkertal i hur stor utsträckning dessa inköpsvägar används i Borås 
Stads verksamheter.

2.4.3 Ökad konkurrens
I beslutsunderlaget beskrivs samordnad varudistribution att möjliggöra fler lokala leverantörer 
eller små- och medelstora företags möjligheter att lämna anbud, eftersom krav på en egen trans-
portapparat tas bort. Detta anges i beslutsunderlaget som det största handelshindret för dessa 
mindre aktörer. Det ska göra det möjligt att öka konkurrensen och därmed antalet leverantörer, 
potentiellt även möjliggöra för mer närproducerade livsmedel, tillsammans med bättre förut-
sättningar för elektronisk handel. Enligt beslutsunderlaget är en av hörnstenarna i samordnad 
varudistribution att man gör fler förnyade upphandlingar, dels för att öka konkurrensen och dels 
för att få in fler leverantörer med närproducerade varor.50

50 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17, § 144, Beslutsunderlag för inriktningsbeslut, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 14



21

Granskning av samordnad varudistribution i Borås Stad

Livsmedelsavtal
Borås Stad har under 2021 haft sammantaget fem gällande avtal när det gäller livsmedel som 
hanteras via samordnad varudistribution.  Av dessa avtal avser ett en grossist som levererar mer-
parten av varutyperna till Borås Stads distributionscentral. De andra fyra avtalen avser specifika 
varutyper så som grönsaker, kött och chark samt färsk fisk.51

Intervjuade i kostverksamheten
Flera intervjuade vid kostverksamheterna samt chefer för ekonomifunktion i dessa verksamhe-
ter ställer sig frågande till nuvarande livsmedelsavtal. Samtliga påpekar att livsmedelspriserna 
i avtalet är dyra och att man i kostverksamheten väljer andra produkter istället för att klara sin 
livsmedelsbudget. Livsmedelsavtalen är även inriktat mot att ge så bra pris som möjligt när det 
gäller ex. ekologiska varor. Dessa varor är ändå ett dyrare alternativ än om varan inte är ekologisk. 
Följden av kostnadsutvecklingen som skett de senaste åren blir att man väljer bort de ekologiska, 
dyrare, varorna menar flera intervjuade.  

Kostverksamheten har gjort en egen prisjämförelse mellan Borås Stad och kringliggande kom-
muner. Vid jämförelsen med närliggande kommuners prislista från samma leverantör som Borås 
Stad så fann verksamheten att:52

”Enheten har analyserat prisskillnaderna i livsmedelsavtalen mellan BUST (Bollebygd, Ulricehamn, 
Svenljunga och Tranemo) och Borås.

Analysen bygger på aktuella prislistor från leverantör och jämförelser har gjorts på lika produkter. 
Det som framgår är en prisskillnad mellan BUST och Borås som fanns redan vid avtalsstarten 2019. 

Borås Stad fick högre ingångspriser än BUST på cirka 11 %.

Den prisskillnaden förväntas ligga kvar på runt 11 % under hela avtalsperioden (2019-05-01 - 
2023-04-30).”

I Borås Stads livsmedelsavtal med respektive leverantör är det reglerat att leverantören erhålla en rabatt 
som motsvarar 9 % av fakturerat belopp samt 1 % för administrativa kostnader. Rabatten betalas ut 
till Koncerninköp för att på så sätt finansiera Samordnad varudistribution. Om rabatten blir högre 
under året än distributionscentralens kostnader så betalas mellanskillnaden ut till förvaltningarna 
beräknat utifrån inköpta volymer. Ex. så fördes ca 722 000 kr till Vård- och äldreförvaltningen och 
ca 1 500 000 kr till Grundskoleförvaltningen.”

Intervjuade verksamhetsföreträdare betonar att Borås Stads livsmedelspriser är väsentligt dy-
rare jämfört med kringliggande kommuner. Därutöver har livsmedelspriserna generellt ökat. 
Storhushållsindex ökade priserna på livsmedel med ca 7 % mellan 2018 och 2019 när det nya 
livsmedelsavtalet började gälla.  

Den huvudsakliga grossist som lämnat anbud på livsmedelsupphandlingen, i enlighet med Borås 
Stads villkor ovan, var den enda anbudsgivaren i Borås Stads upphandling för merparten av 
livsmedlen. 

Intervjuer med Koncerninköp
Intervjuade uppger att det vid tiden för livsmedelsupphandlingen publicerades en debattartikel 
från närliggande kommuner där kritik framfördes gällande Borås Stads införande av samordnad 
varudistribution. Det framgick tydligt att det bara var en leverantör som var intresserad av att 
lämna anbud vid Borås Stads upphandling. Enligt intervjuer med företrädare för Koncerninköp 

51 Avtalskatalog, Borås Stads intranät: Mercell Commerce - Livsmedel (opic.com)
52  Kostenhetens system ”Hantera”, uttag av data hösten 2021, centrala kostenheten
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visste anbudsgivande leverantör om denna situation och kunde därmed bifoga en prislista som 
var högre än för nämnda, närliggande kommuner (BUST).

Intervjuade vid Koncerninköp uppger vidare att man i uppföljning av inköpsmönster kan se att 
de varor som prioriterades för bästa pris i livsmedelsupphandlingen inte är de som företrädesvis 
köps. Här prioriterades exempelvis ekologiska varor och att köken ska laga mat från grunden och 
inte använda halv- eller helfabrikat. Inköpsmönstren följer inte de prioriteringar som gjordes i 
avtalet och då blir det kostnadsdrivande menar man. En svårighet vid analys av inköpsmönstren 
har varit situationen med pandemin. Pandemin har medfört andra förutsättningar för köken 
som påverkat köpmönstren menar man. 

Nuvarande livsmedelsavtal är inte optimala på detta sätt menar man. Till detta kommer även en 
generellt stor ökning av livsmedelspriserna. 

Uppföljning av livsmedelsavtalen
Avtalsuppföljning av nuvarande livsmedelsavtal har påbörjats och ska vara avslutad under år 2022 
för nya avtal ska upphandlas under åren 2022/2023. I dagsläget har ingen av de intervjuade som 
är involverade i uppföljningarna av livsmedelsavtalen angett någon förändring i tillvägagångssätt 
vid nästkommande upphandling av livsmedelsavtal. Några förnyade livsmedelsavtal har inte 
tecknats sedan samordnad varudistribution infördes. 

2.4.4 Kommunikation och organisation
I beslutsunderlaget poängteras att kommunen får en ändrad organisatorisk roll, då man som 
varuägare tar över ansvaret för den transporttjänst som upphandlats. Detta menar man medför 
krav på att kommunen integrerar logistik och digitala inköpsrutiner i den egna varuförsörjnings-
kedjan. Beslutsunderlaget betonar att det är av vikt att vara lyhörd mot organisationens åsikter 
och tankar samt att det är viktigt att kommunikationskanalerna fungerar i organisationen för 
att minimera motsättningar grundade i informationsbrist.53

I enlighet med beslutsunderlagets bilaga ”Handlingsplan för implementering – Borås Stad” skulle 
tre arbetsgrupper formeras under Koncerninköp – Logistikgruppen, Upphandlingsgruppen samt 
E-handelsgruppen. I bilagan beskrivs även vikten av kommunikation och där projektledarens 
uppgift skulle övergå i implementering i en supportfunktion både internt och mot leverantörer 
och upphandlat transportföretag.54

I beslutsunderlaget beskrivs att man insamlat kunskap om verksamheterna vid införandet av den 
samordnade varudistributionen. Därefter har projektledaren för distributionscentralen avslutat 
sin anställning i Borås Stad. Det finns idag en mail (samdist@boras.se), se bilaga 2, som sköts av 
flera handläggare, anställda på Koncerninköp för att kommunicera med verksamheterna. Ingen 
ny projektledare eller ansvarig för den samordnade varudistributionen har anställts efter att den 
tidigare projektledaren avslutade sin anställning. Vidtalade på Koncerninköp anger att någon ny 
projektledare inte behövs. Detta då projektet är avslutat. Sedan mars 2020 finns en avtalscontroller 
som tagit över en del av arbetsuppgifterna efter att projektledaren slutat. Någon specifik roll för 
att bara ha ansvar för den samordnade varudistributionen har inte anställts. 

Intervjuade i kostverksamheten 
Intervjuade i kostverksamheten anger samstämmigt att många inte längre vet var man ska vända 
sig när man har frågor eller synpunkter gällande distributionscentralen, varor, leveranser eller 
beställningar. Flera intervjuade uppger även att man vid ett flertal tillfällen försökt att framföra 
de brister och svårigheter för kostverksamheten som den samordnade varudistributionen med-

53 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17, §144, Bilaga 1 Slutrapport, sid 16-18
54 Ibid, sid 39

mailto:samdist@boras.se


23

Granskning av samordnad varudistribution i Borås Stad

fört. Ett krismöte har hållits i december 2020 mellan Koncerninköp och kostverksamheterna. 
Mötet genomfördes på kostenheternas verksamhetsansvarigas initiativ och gällde svårigheterna 
vid leverans av färsk fisk. Ingen återkoppling eller förändring har skett efter mötet menar de 
intervjuade. Merparten intervjuade i kostverksamheten beskriver kommunikationen om den 
samordnade varudistributionen som undermålig. Kommunikationskanalerna är inte kända och 
återkoppling eller feedback på lämnade synpunkter saknas. Förhållandena skapar frustration i 
kostverksamheterna.

Intervjuade vid Koncerninköp
Vid intervjuer med företrädare för avdelningen Koncerninköp vid Stadsledningskansliet framgår 
att det numera finns administratörer anställda som hanterar distribution och mailfrågor gällande 
DC, samdist-mailen (se bilaga 2), samt en avtalscontroller som sköter uppföljning av avtalet gäl-
lande distributionscentralen. Intervjuade uppger att Koncerninköp löpande skickar ut informa-
tionsmail om livsmedel och samordnad varudistributionen. I utskicken har Koncerninköp som 
rutin att skriva vart man som beställare kan vända sig vid frågor. Det finns även en upphandlare 
som hanterar livsmedelsavtalen och uppföljning av dessa. Avdelningen har påbörjat avtalsutvär-
dering av distributionscentralen under hösten 2021. 

2.4.5 Kostnad-nytta-analys
I beslutsunderlaget beskrivs att nytta ska skapas genom minskad miljöbelastning, ökad trafik-
säkerhet vid kommunens enheter samt förbättrad arbetsmiljö för personalen.55 Den analys som 
togs fram byggde på antaganden från andra kommuner som infört samordnad varudistribution 
samt att upphandlingar skulle ske segmenterat och med högre avtalsrotation. Varupriset skulle 
enligt beslutsunderlaget med tiden sjunka.56

Ekonomi
Koncerninköp debiterar leverantörerna för den samordnade varudistributionen. Förskoleför-
valt ningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 
Servicekontoret och Vård- och äldreförvaltningen betalar leverantörerna för de varor de beställer. 
Förvaltningarna har de senaste tre åren höjt livsmedelsbudeten motsvarande 13 292 tkr med anled-
ning av ökade livsmedelspriser generellt. Man har även i genomsnitt 11 % högre livsmedelspriser 
än närliggande kommuner. Det beror delvis på livsmedelsavtalen där 9 % av ordervärdena ska 
betalas tillbaka till Koncerninköp. Leverantörerna betalar 1 % av ordervärdena till Koncerninköp 
och det motsvarar ungefär 1 100 tkr och går till administrationen kring distributionscentralen 
och till upphandling och uppföljning av livsmedelsavtalen. 

Beslut 
Revisionskontoret noterar att det inte finns några formella beslut om fördelning av kostnader 
avseende distributionscentralen i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

Intervjuade chefer för ekonomifunktion 
Intervjuade chefer för ekonomifunktioner för förvaltningarna uppger samstämmigt att man varit 
tvungna att höja livsmedelsbudgeten totalt med ca 13.292 tkr under åren 2019-2021. Man har inte 
fått någon extra budget för dessa tillkommande kostnader och har därmed varit tvungna att skära 
ner annan verksamhet för att ha råd med livsmedel till köken. En intervjuad uttrycker det så här:

55 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17, § 144, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 26
56 Ibid
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”Presentationen från Koncerninköp byggde på väldigt mycket antaganden. Och jag vill än en gång 
poängtera hur naivt det var att tro att leverantörerna skulle ge ”rabatt” utan att baka in det i sina 
priser. Det är klart att grannkommunerna som ingick i upphandlingssamverkan reagerade på en 
sådan konstruktion. 

Vår återbetalning, som kom ett år efter Distributionscentralens införande, motsvarar inte kostnads-
ökningen. Så löftena om att verksamheterna skulle stå ”skadelösa” har inte uppfyllts!”

Förhållandena har även medfört att man valt andra och billigare livsmedel i köken för att kunna 
hålla livsmedelsbudgetarna. 

Intervjuade på Koncerninköp
Enligt intervjuade på Koncerninköp har man inte fått någon tilldelning av medel till att driva 
den samordnade varudistributionen. Det finns inga politiska beslut som ger avdelningen några 
centrala medel anger man. Avdelningen valde då att ekonomiskt finansiera den via leverantörerna 
som enligt upphandlingsavtal får betala tillbaka totalt 10 % på ordervärdena till Borås Stad. Då 
leverantörerna bara behöver leverera allt sitt gods till en central så ska detta enligt beslutsunder-
laget och intervjuade på Koncerninköp ändå löna sig för leverantören. 

Miljövinster
I beslutsunderlaget beskrivs att samordnad varudistribution innebär miljövinster mätt i antal 
körda fordonskilometer eller mängden CO

2
.

Intervjuade vid Kostverksamheten
Intervjuade framhåller att Borås Stads kök får färre leveranser av gods nu jämfört med tidigare. 
Flera av de intervjuade ställer sig dock frågande till om antalet leveranser verkligen minskat totalt 
sett. De leverantörer som tidigare körde ut varor till köken levererar fortfarande till övriga, externa 
kunder, som i många fall ligger nära Borås Stads tillagningskök. På så vis menar man att det är 
svårt att veta om leveranserna verkligen minskat totalt sett i staden. Flera intervjuade menar att 
även dessa transporter behöver tas hänsyn till i dessa avseenden. Dessa transporter försvinner ju 
inte bara för att de inte stannar just vid Borås Stads tillagningskök. 

Intervjuade vid Koncerninköp
Från intervjuade på Koncerninköp har följande information framkommit: 

” innan avtalet Samordnad varudistribution hade Borås Stad ca 29 380 livsmedelsleveranser per år, 
och efter införandet av samordnad varudistribution ligger det idag på ca 11 960 leveranser per år 
till Borås Stads enheter.” 

Någon utvärdering av vad detta innebär i minskad miljöbelastning har Stadsrevisionen inte funnit. 
Intervjuade vid Koncerninköp uppger att samordnad varudistribution var planerat att utvärderas 
efter fem år, enligt beslutsunderlaget.57 Man har inte genomfört någon samlad utvärdering av 
projektet och dess beräknade miljövinster ännu.  

Intervjuade vid Koncerninköp menar att den samordnade varudistributionen bör utvärderas 
utifrån samtliga avtalsområden som hanteras på detta sätt. Om man bara utvärderar ett område, 
exempelvis livsmedelsområdet, så ger inte detta en fullständig bild av affärsmodellens effekter. I 
avtalet med den externa operatören av distributionscentralen finns krav att fordonen ska drivas 
med fordonsgas. 

57 2017/KS0463 Kommunfullmäktiges Protokoll 2017-08-17 § 144, Bilaga 1 Slutrapport, sid. 15
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Intervjuade vid Miljöförvaltningen
Intervjuade tjänstepersoner vid Miljöförvaltningen uttrycker gällande miljöbelastningen att:

”Det var ju sagt att distributionscentralen skulle, om jag minns rätt, minska transporterna med 
2/3-delar, dvs från 33 000 till 11 000 transporter till Borås Stads verksamheter. Det är vad jag läst 
mig till i BT. Transporterna är ju med tunga fordon, lastbilar, som generellt släpper ut mer koldioxid, 
partiklar och kvävedioxid, så utifrån det perspektivet skulle det naturligtvis vara en stor miljövinst. I 
alla fall, jag har tittat på statistik jag fått från Tekniska, och där står det att på Kungsgatan åker det 
varje dygn i genomsnitt 21 892 fordon per dygn, varav tung trafik utgör 22 procent, mätår 2019. Det 
gör att det blir nästan 8 miljoner fordon som varje år åker förbi på Kungsgatan.”

Enligt Trafikverkets hemsida är det ca 19 000 fordon som varje dygn passerar förbi Annelundsmotet, 
på RV40, varav ca 10 procent utgörs av tung trafik (mätdata från 2021-09-09).58

Trafiksäkerhet
I beslutsunderlaget anges trafiksäkerhet som en av ”nyttorna” vid införsel av samordnad varu-
distribution. Beslutsunderlaget anger ökad trafiksäkerhet med motiveringen att olycksrisken 
minskar vid kommunens enheter med färre leveranser.

Intervjuade vid kostverksamheten
Samtliga intervjuade menar att, förutom vid några mindre förskolor, så är eventuell trafikfarlighet 
vid förskolor och skolor bortbyggda sedan tidigare. De flesta mottagningar av varuleveranser är 
placerade på baksidan av förskolan eller skolan. Vid nybyggnation är det byggnadsstandard att 
dessa placeras på andra sidan av exempelvis skolgårdar eller dylikt. 

Arbetsmiljö/social hållbarhet
Enligt beslutsunderlaget skulle en annan samhällsekonomisk vinst vara ett resurstillskott gäl-
lande arbetsmiljön, som skulle ge ökad service då man får färre och samlade leveranser, där även 
arbetsmiljön för personalen skulle bli bättre då tiden för varumottagningen minskar.  Dessutom 
skulle man, enligt beslutsunderlaget, spara in 4000 timmar i köken på samordnade beställningar 
och leveranser.

Intervjuade i Kostverksamheten
I praktiken har det istället blivit ett merarbete i köken uppger samtliga intervjuade. De intervjuade 
påpekar att vagnarna ofta är högt lastade och att det innebär ett arbetsmiljöproblem för de som 
arbetar i köken. Ett par av köken berättar i intervju att de anställt extra personal eller förändrat 
arbetstiderna med anledning av detta. Detta så att de är bemannade ”med långa män” för att 
kunna ta hand om varorna. En intervjuad vittnar om en arbetsskada som uppstått med anledning 
av förhållandena. Ett av problemen enligt de intervjuade handlar om att varuvagnarna ofta är 
lastade över den rullcontainerbågen (RC-bågen) se bild 1 och 2 på nästa sida.

I avtalet framgår att levererade produkter inte får överstiga överkanten på rullcontainern. 
Produkterna ska packas så att känsliga produkter inte skadas. Tunga varor ska packas i botten 
av rullcontainern och på ett sätt som underlättar mottagarens hantering.59

58 Trafikverket, 2021-09-09
59 2018-0031 IN - Livsmedelsavtal
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Bild 1 och 2. Illustration över tungt lastade vagnar, packade över RC-bågen, i en av Borås Stads 
kostenheter, 30 september 2021.

De flesta intervjuade är frågande till hur varorna ska få plats i kökets olika lagerutrymmen när 
allt kommer på samma gång. De större köken har här mindre besvär än de mindre köken. I de 
mindre köken uppger intervjuade att varorna helt enkelt inte får plats. Flera av de intervjuade 
uppger att de vid införseln fick intrycket att det skulle byggas ut om varor och vagnar inte fick 
plats. Någon sådan ombyggnad har inte genomförts. 

Intervjuade vid Koncerninköp
Enligt intervjuade vid Koncerninköp har det inte varit aktuellt med någon utbyggnad av lagrings-
utrymmen på någon enhet. Koncerninköp har heller inte får information om att någon enhet har 
behov av utbyggnad av lagringsutrymmen. Inga sådana åtgärder har heller varit aktuell att bekosta 
i projektet. Vid intervjuer med företrädare för Koncerninköp framkommer att livsmedelsavtalen 
inte reglerar viten gällande felaktigt lastade vagnar. Intervjuade anger att detta ska tas hänsyn till i 
kommande avtal gällande upphandlingar av livsmedel. Om varorna är fel lastade när de levereras 
till distributionscentralen måste det tas upp med leverantören. Intervjuade uppger vidare att man 
kontinuerligt arbetar med att leverantörer inte ska leverera gods i för högt lastade RC-vagnar.  

Intervjuade fackliga företrädare
Enligt intervju med fackliga företrädare har frågan om högt lastade vagnar tagits upp på samver-
kansmöten som ett arbetsmiljöproblem. Det har dock inte skett någon arbetsmiljöinspektion. De 
intervjuade med facklig bakgrund bekräftar de andra intervjuades utsagor om att detta betecknas 
som ett arbetsmiljöproblem för många av köken.  

Intervjuade vid distributionscentralen
Arbetsmiljöproblem uppges även finnas på distributionscentralen påtalar intervjuade där. 
Revisionskontoret har fått ta del av en avvikelserapport avseende oktober 2021 från distribu-
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tionscentralen. Där framgår att 65 vagnar under månaden varit lastade över RC-bågen eller varit 
för tungt lastade. En del av dessa vagnar får personalen på distributionscentralen lasta om, till 
exempel när det är varor som ska till olika leveransadresser lastade på samma vagn. Vid intervjuer 
uppges att antalet vagnar som är lastade för högt eller för tungt i snitt uppgår till ca 60 vagnar 
per månad av totalt i genomsnitt ca 2 000 vagnar (ca 3 %). Vid Revisionskontorets studiebesök 
på distributionscentralen visade företrädare några vagnar som var för högt lastade. 

Ruttoptimering 
Ruttoptimering angavs i beslutsunderlaget som en viktig del av införseln av samordnad varu-
distribution. 

Intervjuade vid Koncerninköp och distributionscentralen
Enligt intervjuade vid Koncerninköp så följs ruttoptimeringsprogrammet upp varje leve-
ransdag och ligger till grund för debitering från leverantören på distributionscentralen. 
Ruttoptimeringsprogrammet har enligt intervjuade på distributionscentralen inte fungerat op-
timalt då det inte tar hänsyn till vägars sträckning och t ex höjd på broar etc. Det finns enligt de 
intervjuade en förbättringspotential gällande ruttoptimeringen. 

2.4.6 Livsmedelstillsyn 
Övriga frågor som uppkommit under granskningen är gällande livsmedelstillsyn, där det kommit 
Stadsrevisionen till del att klagomål inkommit gällande leveranser av livsmedel under år 2021. 
Därutöver har även synpunkter gällande andra varugrupper än livsmedel vidtalats vid intervjuer 
med kostverksamheten och företrädare för distributionscentralen.

Livsmedelstillsyn
Under granskningen framkom uppgifter om att tillsynsprotokoll upprättats från enheten 
Livsmedelstillsyn, Miljöförvaltningen. Det hade inkommit två diarieförda klagomål och 
Revisionskontoret har även fått ta del av ordinarie inspektion, som inte påvisat några klagomål 
gällande distributionscentralens hantering av livsmedel. 

Klagomålen var gällande fiskleveranser (2021-04-15) samt kontaminerade livsmedel (2021-09-30). 

Klagomålet gällande fiskleveranser föranledde en inspektion av distributionscentralen där inga 
avvikelser förekom. I inspektionsprotokollet anges:60

”vid besöket följdes upp ett annat klagomål om hantering av fiskleveranser gällande hållbarheten och 
ankomsttemperaturen. Det framkom att verksamheten har fungerade rutiner för hållbarhetskontroll 
samt temperaturkontroll i kylar och transportbilar. Vid inspektionen uppmärksammades inga avvi-
kelser bland de kontrollerade områdena.”

Livsmedelstillsyn har beskrivit klagomålet gällande kontaminerade livsmedel som att:

”de (Distributionscentralen) måste garantera tillräcklig separering mellan livsmedelsgrupper för att 
minska risken för korskontamination. De sa då att de ska lägga en skiva emellan, och såg på fotot 
att de är gjort. Frågan är om det är tillräckligt. Har det förekommit att köttsaft har kontaminerat 
grönsaker trots skivan är det inte tillräckligt och de behöver separera ytterligare. Skivan bör vara hel 
och tillräckligt stor för att skydda grönsakerna under.” 

Livsmedelstillsyn har besvarat klagomålet via mail men har inte genomfört någon tillsyn i detta 
ärende ännu. 
60 Miljöförvaltningen, Dnr 2021-1222, 2021-04-15
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2.4.7 Kommunfullmäktiges styrdokument och indikatorer
En av utgångspunkterna i granskningen är kommunfullmäktiges styrdokument och mål inom 
området. Nedan följer en redogörelse av de intervjuade vid kostverksamhetens utsagor i dessa 
avseenden tillsammans med en sammanställning av utfall för Kommunfullmäktiges indikatorer 
i budget 2021.  

Kostpolicy
Kostverksamheterna i Borås Stad har som styrdokument en kostpolicy, antagen av Kommunfull-
mäktige. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men 
också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet.

Matsvinn
Intervjuade i kostverksamheten menar att det i Borås Stad finns ett stort fokus på matsvinn. Efter 
införandet av samordnad varudistribution menar flera intervjuade att matsvinnet ökat. Orsaken 
anges främst vara att mängden otjänliga livsmedel vid leverans ökat. Här ses en skillnad mellan 
företrädare för Vård- och äldreförvaltningen, som inte kan vidimera att matsvinnet har ökat, 
gentemot övriga förvaltningar, där samtliga anger att matsvinnet ökat. Samtliga intervjuade anger 
att man har ändrat köpmönster och lägger mer tid på beställningarna. Detta för att matsvinnet 
inte ska öka än mer. Detta har enligt samtliga intervjuade lett till en ökad arbetsbelastning för 
kostenheterna. Enheterna måste planera för att livsmedel kan vara kontaminerade eller inte 
räcker till. 

Kostenheterna anger att den tid som behöver läggas på planering och beställning av varor ökat 
exponentiellt sedan införandet av samordnad varudistribution. 

Måltidsmiljö
Måltidsmiljön har enligt vissa intervjuade påverkats. Många enhets- och verksamhetschefer 
uttrycker köksmästares och kökschefers vilja och stolthet att laga så bra mat från grunden som 
möjligt, och erbjuda bra rätter till sina brukare/elever/barn. Många intervjuade uttrycker att det 
finns en frustration ute i köken i och med att man inte längre kan beställa de livsmedel man 
skulle vilja av rädsla för att den ska vara dålig eller kontaminerad när den kommer. Detta menar 
man även påverkar även måltidsmiljön på restauranger och skolserveringar. Intervjuade från 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen påpekar exempelvis att man måste kunna kon-
kurrera med privata aktörer och kunna erbjuda minst lika bra rätter som de, för att ge eleverna 
så bra förutsättningar som möjligt.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kommunfullmäktige har formulerat två indikatorer gällande livsmedel.61 Dessa två mål gäller 
närproducerade livsmedel och ekologiska livsmedel. 

Närproducerade livsmedel
Kommunfullmäktiges mål är att andelen närproducerade livsmedel ska öka. Enligt intervjuade 
i kostverksamheten finns i stort sett inga närproducerade varor att beställa via Borås Stads olika 
livsmedelsavtal. Flera av de intervjuade nämner champinjoner, honung samt vildsvinskött som 
varit något som diskuterats, men ingen av dessa närproducerade livsmedel finns idag att beställa 
i Borås Stads e-handelsavtal för livsmedel. 

61 Borås Stads budget 2021, sid. 15, 17
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Enligt Borås Stads delårsrapport för perioden januari-augusti 2021 ser utvecklingen för närpro-
ducerade livsmedel i Borås Stad ut enligt diagrammet nedan:

Diagram 1. Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.62

I Borås Stads delårsrapport 2021 anges att utfall för Tertial 2 saknas på grund av att närprodu-
cerade livsmedel inte är inlästa i det nya upphandlingsdatasystemet. Rapportering kan ske först 
när aktuell data är tillgänglig. Av den tillgängliga uppföljningen i diagram 1 kan konstateras att 
andelen närproducerade livsmedel har minskat under perioden tertial 1 2019 till tertial 1 2021 
med omkring 10 procentenheter. 

Ekologiska livsmedel
Gällande ekologiska livsmedel har Kommunfullmäktige tidigare haft målsättningen att dessa 
ska uppgå till 50 % av inköpta livsmedel i Borås Stad. För år 2021 är målsättningen att andelen 
inköpta ekologiska livsmedel ska öka. Intervjuade från två förvaltningar anger att deras andel av 
ekologiska livsmedel kommer att minska under 2021. En av de intervjuade menar att man får nöja 
sig med att nå upp till 25 % ekologiska livsmedel. Samtliga intervjuade menar att det dels kommer 
av att det inte alltid finns ekologiska livsmedel att tillgå och att man då får ersättningsvaror av 
leverantören, och dels på att livsmedelsbudgeten inte räcker till. Räcker inte budgeten avstår man 
från att beställa ekologiska livsmedel menar man då de varorna är dyrare. Flera av de intervju-
ade menar att här påverkar även ändrade köpmönster mot mer frysta varor andelen ekologiska 
livsmedel. Detta då utbudet av ekologiska frysta varor är mindre i nuvarande livsmedelsavtal. 

Enligt Borås Stads delårsrapport för perioden januari-augusti 2021 ser utvecklingen för ekologiska 
livsmedel ut enligt diagrammet nedan:

Diagram 2. Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.63

62 Borås Stad, Delårsrapport januari-augusti 2021, sid. 1 
63Borås Stad, Delårsrapport januari-augusti 2021, sid 13
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I jämförelse mellan tertial 2 år 2020 och tertial 2 år 2021 har de ekologiska inköpen minskat 
med -3,92 procentenheter (från 44,77 % år 2020 till 40,85 % år 2021). Borås Stad har enligt 
delårsrapporten köpt in en mindre andel livsmedel i jämförelse mellan tertial 2 år 2020 och tertial 
2 år 2021. Trenden visar att alla förvaltningar har lägre andel ekologiska inköp. I delårsrapporten 
framgår även att pandemin har påverkat alla förvaltningar i staden, några verksamheter har varit 
helt eller delvis stängda. När skolorna varit stängda har inköpen av ekologiska mejeriprodukter 
sjunkit, vilket haft stor påverkan på resultatet.64

2.5 Ekonomisk utvärdering
Som en del av granskningen har Revisionskontoret genomfört en ekonomisk utvärdering av 
samordnad varudistribution. Utvärderingen bygger på tillgängliga uppgifter och sifferunder-
lag från ekonomisystemet Agresso. Revisionskontorets beräkningar har sedan ställts mot den 
ekonomiska kalkylen i beslutsunderlaget till samordnad varudistribution, som i tabellen ligger 
i budgetkolumnerna. 

I bilaga 1 finns en sammantagen ekonomisk utvärdering av införandet av samordnad varudist-
ribution. Totalt visar utvärderingen att den sammanlagda kostnaden för Borås Stad, under åren 
som samordnad varudistribution varit i drift, uppgår till ca 21 mnkr. För mer detaljerad förklaring 
av kalkylen hänvisas till bilaga 1. Därutöver har en återbetalning genomförts till verksamheterna 
på ca 2.7 mnkr i januari 2021 för tidigare års överskott från Koncerninköp (denna summa är 
avräknat i kalkylen under summan Logistik/Koncerninköp). 

Kostnaden för förprojekteringen har beräknats av projektledarens lön mellan åren 2014 till 2016. 
Från 2017-2019-05 har beräkningarna utgått från uppgifter från Koncerninköp. Därutöver har 
kostnaden för den externa konsult som gjort miljöutredningen i bilagan lagts på summan för 
förprojekteringsfasen.65

I beslutsunderlaget finns en rad om uppskattad inkurans, d.v.s. varor som blivit skadade eller på 
annat sätt förstörda, som budgeterats till 10.000 kr per år. För att uppskatta denna kostnad har 
samtliga kreditfakturor från de aktuella livsmedelsleverantörerna hämtats från ekonomisystemet 
för perioden som distributionscentralen varit igång. I kalkylen (se bilaga 1) har krediterade varor 
under tidsperioden uppgått till ca 1.1 mnkr.66

Kostnaden för att hantera en faktura uppskattas i kalkylen till 500 kr per faktura. Uppskattningen 
baseras på SPVs beräknade kostnad för hantering av en faktura.67 Dessa kostnader innefattar även 
kreditkostnader orsakade av att det tar onödigt lång tid att skapa och leverera en korrekt orderbe-
kräftelse och faktura till kunden. Många fakturor bestrids pga. felaktigheter i pris, avtal, villkor 
eller kundspecifik fakturainformation som kunden kräver för att betala. I dessa fall tillkommer 
även kostnader för det manuella arbetet med att identifiera och ändra ordern, ev. övriga system 
och underlag och få godkännande för att ställa ut kreditfakturor och slutligen skicka en ny och 
förhoppningsvis korrekt faktura. Kostnaden för att hantera dessa kreditfakturor uppskattas i 
kalkylen till ca 1,1 mnkr.

Ökad livsmedelsbudget för Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden uppgår till sammanlagt 13.292 tkr för åren 
2019–2021. Detta enligt uppgift från förvaltningarnas ekonomifunktioner.

64 Ibid.
65 Agresso: gällande Distributionscentralens införande finns såväl intäkter som kostnader hämtats från ansvar 035130 Logistik.
66 SPV administrativ avgift. Websida: https://www.spv.se/arbetsgivare/statlig-tjanstepension/kostnader-och-fakturor/fakturor/administrativ-

avgift-for-den-valbara-delen/ , 2022-01-03
67 SPV administrativ avgift. Websida: https://www.spv.se/arbetsgivare/statlig-tjanstepension/kostnader-och-fakturor/fakturor/administrativ-

avgift-for-den-valbara-delen/ , 2022-01-03
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Ökad ramavtalstrohet har i kalkylen beräknats efter den totala summan som varuhandlats utan 
order i e-handelssystemet från en avtalsleverantör. Istället för att e-handla i systemet har man åkt 
till leverantören och handlat ”över disk” eller kompletterat beställningen via telefon. Summan för 
den enda leverantör som tagits med i kalkylen uppgår till ca 1.7 mnkr under perioden maj 2019 
till december 2021. Kostnaden innefattar endast en leverantör och omfattar inte arbetstid eller 
resekostnader. Det finns på så vis ett mörkertal som inte uppskattas i kalkylen där man valt andra 
sätt att lösa kritiska situationer i tillagningsköken (ex. handla över disk hos andra leverantörer).

Projektets kalkyl räknade med en besparing totalt sett i tillagningsköken om ca 4 000 timmar 
per år. Kalkylen omfattar inte någon uppskattning om kostnader avseende arbetsbelastning 
eller arbetsmiljö. Detta då dessa kostnader är svåra att uppskatta i detalj i ekonomiska termer. 
Tillagningsköken uppger dock att de fått en ökad arbetsbelastning och en försämrad arbetsmiljö.

När det gäller minskad miljöbelastning finns inte heller några uppskattningar i dessa avseenden 
med i kalkylen. Anledningen är att inga uppföljningar av projektets miljöpåverkan genomförts 
och inga uppgifter finns att tillgå. 

Totalt visar utvärderingen att det sammanlagda ekonomiska utfallet för Borås Stad från förpro-
jektering till 2021, har uppgått till ca -21 mnkr. Det ekonomiska utfallet i beslutsunderlaget 
skulle enligt den kalkyl som upprättades till Kommunfullmäktige fram till 2021 ha uppgått till ca 
-11 mnkr (se bilaga 1). Förhållandena medför att det ekonomiska utfallet totalt för den samordnade 
varudistributionen fram till 2021, varit minst ca 10 mnkr högre än vad som beräknades inför 
beslutet. Det sämre ekonomiska utfallet beror till största delen på ökade kostnader i livsmedels-
budget för berörda nämnder med tillagningskök.

Sammanfattningsvis är det värt att framhålla att Revisionskontorets kalkyl är genomförd med 
en försiktighetsprincip, där ekonomiskt utfall som inte kunnat vidimeras inte tagits med. Detta 
medför att kalkylen inte är exakt och att kostnaderna kan vara högre.



32

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

3 Stadsrevisionens bedömningar 
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad. Granskningens syfte är att 
granska om den samordnade varudistributionen uppfyller Kommunfullmäktiges målsättningar 
och om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till kostnader och kvalitet när 
det gäller leverans av livsmedel.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och ett stort antal intervjuer i berör-
da verksamheter. Som en del av granskningen har även en ekonomisk kalkyl upprättats som 
uppskattar det ekonomiska utfallet för förprojektering, införsel och drift av den samordnade 
varudistributionen fram till och med 2021.

Samordnad varudistribution i Borås Stad
Kommunfullmäktige i Borås Stad fattade 17 augusti 2017 inriktningsbeslut avseende samord-
nad varudistribution. Beslutet innebar införsel av samordnad varudistribution i Borås Stad där 
kommunens alla inleveranser av varor skulle ske genom en distributionscentral där Borås Stad 
tar över rollen som distributör. Centralen skulle enligt beslutet drivas av en extern part.

Enligt underlaget till beslutet skulle den samordnade varudistributionen ge bättre förutsättningar 
för elektronisk handel och minska antalet transporter och leveranser till Borås Stads enheter. Ökad 
konkurrens skulle utöka antalet leverantörer och möjliggöra för mer närproducerade livsmedel 
och minskade kostnader. Avtalstroheten för Borås Stads verksamheter skulle förbättras. Införseln 
skulle öka trafiksäkerheten, minska transporterna och därigenom minska miljöbelastningen vid 
kommunens verksamheter. Dessutom skulle införseln minska arbetsbelastningen och förbättra 
arbetsmiljön vid kostenheterna/tillagningsköken. Det ekonomiska utfallet beräknades till ett 
positivt resultat om ca 3,7 mnkr efter sex år.

Beslutsunderlaget konstaterade att införseln förutsatte fler upphandlingar av livsmedel med korta 
avtalstider och att kommunikationskanalerna fungerade i organisationen.

Utöver ovanstående finns två indikatorer från Kommunfullmäktige som berör området. Dessa 
anger ökad andel närproducerade respektive ekologiska livsmedel. Borås Stad har även en 
Kostpolicy som bl.a. anger att matsvinn ska minimeras och att arbetsmiljön ska vara säker för 
personalen.

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

Den samordnade varudistributionen driftsattes 2 maj 2019. Granskningen visar att merparten 
av de ambitioner som fanns med införseln inte har infriats fram till och med 2021. I flera fall har 
utvecklingen istället gått i motsatt riktning. Bristerna som framkommer i granskningen är så 
omfattande att den samordnade varudistributionen när det gäller leverans av livsmedel i Borås 
Stad inte kan bedömas som ändamålsenlig och effektiv. 

Stadsrevisionen bedömer utfallet i förhållande till Kommunfullmäktiges målsättningar med den 
samordnade varudistributionen enligt nedanstående. 
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Mindre transporter och ökad trafiksäkerhet vid Borås Stads enheter
Samtliga intervjuade i granskningen uppger att antalet transporter och leveranser till Borås Stads 
enheter har minskat sedan införseln av samordnad varudistribution. Flera intervjuade i gransk-
ningen är samtidigt frågande till om antalet leveranser verkligen minskat totalt sett i Staden. 
De leverantörer som tidigare körde ut varor till köken levererar fortfarande till övriga, externa 
kunder, som i många fall ligger nära Borås Stads tillagningskök.

Ingen vidtalad i granskningen kan visa i vilken omfattning de minskade transporterna bidragit 
till minskad miljöbelastning totalt sett i Borås. Någon samlad utvärdering av projektets miljö-
effekter har ännu inte genomförts.  

Merparten intervjuade i granskningen menar att införseln inte kan sägas ha ökat trafiksäkerheten 
vid de enheter som omfattas i någon större utsträckning. Detta då potentiellt riskfyllda trafiklös-
ningar vid enheterna i de flesta fall byggts bort redan före den samordnade varudistributionen 
driftsattes. 

Stadsrevisionens bedömning är att målsättningen om minskat antal transporter till Borås Stads 
enheter uppnåtts. I vilken utsträckning detta bidragit till minskad miljöbelastning totalt sett går 
inte bedöma, eftersom utvärdering av projektets miljöeffekter ännu inte genomförts. En utvärde-
ring av den samordnade varudistributionens miljöeffekter behöver genomföras. Trafiksäkerheten 
bedöms ha förbättrats i viss mån genom det minskade antalet transporter till Stadens enheter. 

Ökad konkurrens, ökat antal leverantörer och närproducerade livsmedel
Borås Stad har med befintliga livsmedelsavtal i huvudsak en större leverantör och ett litet antal 
mindre leverantörer av livsmedel. Avtalstiderna har såvitt framkommer i granskningen inte jus-
terats. Inga nya avtal har tecknats med leverantörer av närproducerade livsmedel sedan införseln 
av den samordnade varudistributionen. Det finns idag endast ett fåtal närproducerade livsmedel 
att beställa för tillagningsköken. 

Förhållandena innebär att det koncept, med många mindre upphandlingar och korta avtalstider, 
som angavs som betydelsefullt i beslutsunderlaget vid införseln av den samordnade varudistri-
butionen, inte har genomförts. 

Stadsrevisionen bedömer att målsättningarna om ökad konkurrens, ökat antal leverantörer och 
närproducerade livsmedel inte har uppnåtts. Den inriktning på upphandlingsförfarandet som 
beslutsunderlaget angav som avgörande för affärsmodellen har inte genomförts. 

Minskad arbetsbelastning och förbättrad arbetsmiljö
Den samordnade varudistributionen har ökat arbetsbelastningen i tillagningsköken bl.a. genom 
felaktigt lastade leveranser, ökad andel otjänliga varor vid leverans och att mer arbetstid går åt till 
planering av beställningar. Många tillagningskök uppger att man kontinuerligt arbetar fram reser-
vmenyer som man kan ta till om varor skadats, inte går att servera eller inte levererats i tid. Många 
av köken försöker hjälpa varandra med varor när rätt livsmedel saknas. Utsagor från intervjuade 
visar att det inte är ovanligt att man får lösa varubrist genom att åka och komplementhandla 
över disk – antingen hos en avtalad leverantör eller utanför upphandlingsavtalen. Inköp utanför 
upphandlingsavtalen sker i förekommande fall tvärtemot Kommunfullmäktiges intentioner.   

När det gäller färska varor så som charkuterier, grönsaker och färsk fisk m.m. uppger tillagningskö-
ken att man - av rädsla för att få otjänliga produkter - i större utsträckning istället beställer frysta 
varor. Detta anges försämra matkvaliteten och öka arbetsbördan i hanteringen av livsmedlen. 
Sammantaget medför förhållandena enligt vidtalade i granskningen att tillagningskökens för-
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utsättningar att laga så bra mat som möjligt till brukare, barn och elever i dessa delar begränsats 
sedan införseln av samordnad varudistribution. 

Vidtalade kostverksamheter och fackliga företrädare uppger att arbetsmiljön i tillagningskö-
ken försämrats sedan införseln av den samordnade varudistributionen. Förhållandena anges i 
 huvudsak bero på felaktigt lastat gods, ökad andel frysta varor, att en större mängd gods levereras 
vid samma tillfälle och att den administrativa arbetsbördan ökat. Det är företrädesvis de mindre 
tillagningsköken som påtalar problemen och här framförs även att lagringsutrymmen så som kyl 
och frys m.m. i flera fall inte klarar av att lagra den mängd gods som krävs.

Stadsrevisionens bedömning är att målsättningarna om minskad arbetsbelastning och förbättrad 
arbetsmiljö i tillagningsköken inte har uppnåtts. Istället har arbetsbelastningen ökat och arbets-
miljön blivit sämre. Utvecklingen innebär att många av tillagningskökens förutsättningar att 
laga så bra mat som möjligt till brukare, barn och elever har försämrats.    

Fungerande kommunikation 
Vidtalade i kostverksamheten framhåller samstämmigt att kommunikationen i den samordnade 
varudistributionen inte fungerar. Trepartsförhållandet gör att man inte alltid vet vart man ska 
vända sig när exempelvis leveranser är felaktiga eller när gods skadats. Avdelningen Koncerninköp 
vid Stadsledningskansliet har arbetat med att förbättra kommunikationsrutinerna och utökat 
bemanningen som hanterar inkomna frågor och synpunkter. Rutinen när det gäller varor som 
ska krediteras är tidskrävande och i många fall hinner verksamheten i tillagningsköken inte med 
att kreditera som man ska. Detta medför ett stort mörkertal när det gäller skadat eller felaktigt 
levererat gods. 

Representanter för kostverksamheterna menar att man sökt dialog kring olika former av pro-
blem som uppstått i affärsmodellen. De anger att identifierade problem inte hanteras och att 
återkoppling till verksamheterna många gånger inte genomförs. Vidtalade vid Koncerninköp 
har i stor utsträckning andra utsagor och framhåller att kommunikationen fungerar väl och är 
tydliggjord i modellen.  

Det finns inget gemensamt forum som syftar till att identifiera, hantera och diskutera systema-
tiska problem eller avvikelser som uppstår i den samordnade varudistributionens olika delar. 
Hur mandat och ansvarsförhållanden ser ut när det gäller styrning, ledning och samordning av 
affärsmodellen är i många avseenden oklart.  

Stadsrevisionens bedömning är att kommunikationen i affärsmodellen samordnad varu-
distribution inte är ändamålsenlig och effektiv. Att vidtalade verksamheter ger helt olika bil-
der av hur väl kommunikationen i modellen fungerar bekräftar Stadsrevisionens bedömning. 
Kommunikationen behöver tillsammans med styrning, ledning och samordning utvecklas och 
förbättras för affärsmodellen som helhet.

Kostnadsutveckling
Stadsrevisionen har som en del av granskningen genomfört en ekonomisk utvärdering av peri-
oden från förprojektering fram till och med 2021 i projektet. Totalt visar utvärderingen att det 
sammanlagda ekonomiska utfallet för Borås Stad från förprojektering till 2021, har uppgått till ca 
-21 mnkr. Det ekonomiska utfallet i beslutsunderlaget skulle enligt den kalkyl som upprättades
till Kommunfullmäktige fram till 2021 ha uppgått till ca -11 mnkr. Detta innebär att kostnaden
för projektet fram till 2021 varit minst ca 10 mnkr högre än vad som beräknades inför beslutet.
Utvecklingen beror till största delen på ökade kostnader i livsmedelsbudget för berörda nämnder
med tillagningskök.
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Stadsrevisionens utvärdering är genomförd med en försiktighetsprincip. Detta medför att kalkylen 
inte är exakt och att kostnaderna kan vara högre.  

Stadsrevisionens bedömning är att de ekonomiska målsättningarna för den samordnade varudist-
ributionen inte har uppnåtts. Införseln har blivit kostnadsdrivande, framför allt för nämndernas 
kostverksamheter. En fullständig ekonomisk utvärdering av affärsmodellen behöver genomföras.

Kommunfullmäktiges indikatorer och Kostpolicy
När det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är trenden minskad andel ekologiska och när-
producerade livsmedel. Vidtalade kostenheter uppger svårigheter att bedriva verksamheten i 
enlighet med Kommunfullmäktiges mål då budgetförutsättningarna har försämrats. 

Samtliga vidtalade nämnders kostenheter, förutom Vård- och äldrenämndens, menar att matsvin-
net ökat efter införandet av samordnad varudistribution. Det ökade svinnet kommer till största 
delen av att en större andel av de levererade livsmedlen inte är tjänliga vid leverans. Enheterna 
har ändrat sina köpmönster och får lägga mer tid på beställningar för att matsvinnet inte ska 
öka än mer. 

Stadsrevisionens bedömning är att införseln av samordnad varudistribution medfört att verk-
samheten i köken inte kan bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges målsättningar i Budget 
2021. Förhållandena innebär även att verksamheterna inte kan leva upp till delar av Borås Stads 
Kostpolicy. 

Distributionscentralen
Samordnad varudistribution är en affärsmodell som innefattar flera olika delar. Distributions-
centralen som driftsattes i maj 2019 är en av dessa delar. Centralen drivs av en extern part enligt ett 
särskilt avtal. Distributionscentralen är på så vis endast en del av de funktioner som är väsentliga 
för den samordnade varudistributionen. 

Uppgifter som framkommer i granskningen visar att delar av de problem som finns inom kos-
tenheterna även finns vid distributionscentralen. Intervjuade berättar om en stor mängd felaktigt 
lastat gods till centralen och svårigheter både i kommunikation och vid avstämning av beställ-
ningar och leveranser. Distributionscentralen försöker kompensera för felaktigt lastade varor och 
anger svårigheter i arbetsmiljön när det gäller leveranser.  

Distributionscentralens verksamhet utvärderas med utgångpunkt i de avtal som tecknats med 
Borås Stad. Koncerninköp vid Stadsledningskansliet har påbörjat avtalsutvärdering av distribu-
tionscentralen. Stadsrevisionen kan konstatera att även distributionscentralen påverkats av flera 
av de förhållanden som framkommit i granskningen.  

Sammanfattande bedömning 
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 ut-
vecklingen 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-
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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.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Sandström 
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/samordnadvarudistribution.4.5c3b901316483060a0e81a66.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/samordnadvarudistribution.4.5c3b901316483060a0e81a66.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/samordnadvarudistribution.4.5c3b901316483060a0e81a66.html
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/transport/pm-styrmedel-transporteffektivt-samhalle.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/transport/pm-styrmedel-transporteffektivt-samhalle.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/larande-exempel/samordnad-varudistribution/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/godstransporter-i-fysisk-planering/larande-exempel/samordnad-varudistribution/
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Annat material
Kostenhetens system ”Hantera”, uttag av data hösten 2021, centrala kostenheten

PM livsmedelspriser – Inköpsmeddelande 2019-05-09

Intervjuer
Intervju 1 med medarbetare vid Vård- och äldreförvaltningen  2021-05-24

Intervju 2 med medarbetare vid Grundskoleförvaltningen 2021-06-02

Intervju 3 med medarbetare vid Gymnasie- och vuxenförvaltningen 2021-06-17

Intervju 4 med medarbetare vid Vård- och äldreförvaltningen  2021-06-21

Intervju 5 med medarbetare vid Gymnasie- och vuxenförvaltningen 2021-06-28

Intervju 6 med medarbetare vid Grundskoleförvaltningen 2021-06-28

Intervju 7 med medarbetare vid Stadsledningskansliet   2021-06-28

Intervju 8 med medarbetare vid Grundskoleförvaltningen 2021-06-29

Intervju 9 med medarbetare vid Vård- och äldreförvaltningen  2021-09-07

Intervju 10 med medarbetare vid Gymnasie- och vuxenförvaltningen 2021-09-07

Intervju 11 med medarbetare vid Grundskoleförvaltningen 2021-09-09

Intervju 12 med medarbetare vid Gymnasie- och vuxenförvaltningen 2021-09-10

Intervju 13 med medarbetare vid Vård- och äldreförvaltningen  2021-09-14

Intervju 14 med facklig representant för Kommunal  2021-09-20

Intervju 15 med medarbetare vid Vård- och äldreförvaltningen  2021-09-23

Intervju 16 med medarbetare vid Vård- och äldreförvaltningen 2021-09-27

Intervju 17 med medarbetare vid Vård- och äldreförvaltningen 2021-09-28

Intervju 18 med medarbetare vid Vård- och äldreförvaltningen 2021-09-28

Intervju 19 med medarbetare vid Grundskoleförvaltningen 2021-10-11

Intervju 20 med medarbetare vid Vård- och äldreförvaltningen 2021-10-13

Intervju 21 med medarbetare vid Grundskoleförvaltningen 2021-10-28

Studiebesök och intervju med medarbetare vid Distributionscentralen 2021-11-01

Intervju 22 med medarbetare vid Stadsledningskansliet  2021-11-03

Intervju 23 med medarbetare vid Stadsledningskansliet  2021-11-09

Intervju 24 med medarbetare vid Stadsledningskansliet  2021-11-24

Intervju 25 med medarbetare vid Stadsledningskansliet  2021-12-09 

Intervju 26 med medarbetare vid Servicekontoret  2021-12-16

Mailkorrespondens 
Mailkorrespondens med representant 1 Vård- och äldreförvaltningen

Mailkorrespondens med representant 2 Grundskoleförvaltningen

Mailkorrespondens med representant 3 Stadsledningskansliet

Mailkorrespondens med representant 4 Stadsledningskansliet

Mailkorrespondens med representant 5 Miljöförvaltningen

Mailkorrespondens med representant 6 Stadsledningskansliet

Mailkorrespondens med representant 7 Gymnasie- och vuxenförvaltningen

Mailkorrespondens med representant 8 Servicekontoret

Mailkorrespondens med representant 9 Stadsledningskansliet

Mailkorrespondens med representant 10  Stadsledningskansliet

Mailkorrespondens med representant 11  Vård- och äldreförvaltningen

Mailkorrespondens med representant 12 Stadsledningskansliet



Bilaga 1. Ekonomisk utvärdering av Distributionscentralen

Kostnader
Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall

Distributionscentral 6 000 000     6 000 000     -     Rad 5-14 från Agresso
Fordon inkl. chaufför 9 000 000     20 385 754   9 000 000    20 385 754   Ansvar 035130 Logistik
Intäkt från leverantörer 9%+1% -      22 325 929-      -   22 325 929-       
Ruttoptimering, utbildning, support 500 000    131 429  500 000      131 429   
Support datainsamling 200 000    200 000      -     
Driftkostnad datasystem logistik 150 000  250 640  150 000      250 640  
Projektledare implementering 1 400 000      3 762 544      1 400 000    3 762 544     
Logistik- och inköpssamordnare 2 100 000    1 631 714    2 100 000     1 631 714     
Upphandlare 2 100 000    2 100 000     -     
E-handelssupport 2 100 000    2 100 000     -     
Summa Logistik/Koncerninköp 2 100 000      3 762 544      21 450 000  73 608    23 550 000   3 836 152     Summa ansvar 035130

Inkurans 30 000   1 147 385    30 000    1 147 385     Kreditfakturor

Arbete för att hantera kreditfakturor (500 kr/faktura) 1 030 000     -    1 030 000     
Kostnad för hantering av kreditfakturor 500 
kr/faktura

TOTALSUMMA Kostnad för Distributionscentral 2 100 000      3 762 544      21 480 000   2 250 993    23 580 000        6 013 537     
Nytta -    -     

Varupriset blir lägre - - 6 000 000-  13 292 000  6 000 000-  13 292 000   
 Ökad livsmedelsbudget 2019-2021 Förskola, 
Grundskola, GyVux, VÄN 

Ökad ramavtalstrohet - - 2 250 000-  1 724 422    2 250 000-  1 724 422      Snarare minskad ramavtalstrohet
Andra nyttor utanför ekonomisk kalkyl - -     

Resurstillskott mindre varuhantering i köken (ber. 4000 timmar) 3 600 000-  - 3 600 000-   -

Samhällsekonomisk vinst miljöbelastning 600 000-  -    600 000-    -     
Arbetsbördan ökat till det dubbla enligt intervjuer 
nollat i resultat

Uppskattat matsvinn i köken - se ökad livsm.budget -   -    -     Kan inte verifieras

Summa utfall: 2 100 000     3 762 544     9 030 000         17 267 415      11 130 000      21 029 959       

Sammanställning 2014-2021 År 1-3  
 2019.05- 2021.12Förstudie 2014.08-2019.05

Ekonomisk utvärdering för samordnad varudistribution

Bilaga 1
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Beskrivning av ekonomisk utvärdering
Utvärderingen utgår från beslutsunderlagets sifferunderlag, som i tabellen ovan ligger i budget-
kolumnerna. 

Förprojektet har beräknats av projektledarens lön mellan åren 2014 till 2016. Från 2017-2019.05 
har beräkningarna utgått från ansvar 035130 Logistik, som Revisionskontoret fått uppgift av 
Koncerninköp som det ansvar som samordnade varudistributionens intäkter och kostnader bok-
förts på i ekonomisystemet Agresso. Därutöver har kostnaden för den externa konsult som gjort 
miljöutredningen i bilagan lagts på summan för projekteringsfasen.

Gällande Distributionscentralens införande är såväl intäkter som kostnader hämtade från ansvar 
035130 Logistik i utfallskolumnen för de tre åren.

I beslutsunderlaget fanns en rad om uppskattad inkurans, dvs varor som blivit skadade eller på 
annat sätt förstörda som en beräkning på 10 000 kr per år. För att uppskatta denna kostnad har 
samtliga kreditfakturor från de aktuella livsmedelsleverantörerna tagits ut från ekonomisystemet 
under den tidsperiod som Distributionscentralen varit igång. Denna summa uppgår till 1.147 
tkr under tidsperioden 2019.05 till 2021.12. Kostnaden för att hantera en faktura uppskattas 
till 500 kr per faktura.68 Kreditkostnader orsakade av att det tar onödigt lång tid att skapa och 
leverera en korrekt orderbekräftelse och faktura till kunden. Många fakturor bestrids pga. fel-
aktigheter i pris, avtal, villkor eller kundspecifik fakturainformation som kunden kräver för att 
betala. I dessa fall tillkommer även kostnader för det manuella arbetet med att identifiera och 
ändra ordern, ev. övriga system och underlag och få godkännande för att ställa ut kreditfakturor 
och slutligen skicka en ny och förhoppningsvis korrekt faktura.69 Kostnaden för att hantera dessa 
kreditfakturor uppgår under åren till 1 030 tkr.

Ökad livsmedelsbudget för Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden uppgår till sammanlagt 13 292 tkr under åren 
2019-2021 enligt uppgift från nämndernas ekonomifunktioner.

Ökad ramavtalstrohet har i kalkylen beräknats efter den totala summan som varuhandlats utan 
order i e-handelssystemet från i intervjuerna uppgiven leverantör, där man handlat ”över disk”. 
Summan uppgår till 1.724 tkr under perioden maj 2019 till december 2021. Därtill finns ett mör-
kertal som inte uppskattats i kalkylen, där man valt andra sätt att lösa kritiska situationer i köken.

68  SPV administrativ avgift. Websida: https://www.spv.se/arbetsgivare/statlig-tjanstepension/kostnader-och-fakturor/fakturor/administrativ-

avgift-for-den-valbara-delen/ , 2022-01-03
69 Websida: https://www.multisoft.se/kunskapsbank/kostnad-per-faktura/, 2022-01-03
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Återbetalning till verksamheterna
I början av 2021 fick verksamheterna en återbetalning gällande samordnad varudistribution:

Enligt intervjuade på Koncerninköp innebär återbetalningen ett överskott som samordnad varudist-
ribution gav år 2020. Detta betalades ut i januari år 2021 men avsåg ett överskott genererat år 2020. 

 Återbetalningen är avräknad summan under Logistik/Koncerninköp i kalkylen.
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Bilaga 2. Saknat eller fel gods vid leverans
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Kontaktvägar Samordnad varudistribution

Leveransmottagning
Kontrollera antal kolli mot följesedeln och att förpackningarna är hela. 
Varumottag därefter leveransen i Agresso.

Har du fått fel varor, för mycket eller för lite varor? – Kontakta DC. 

Fel på vara
Vid fel på själva varan, t ex kort hållbarhetstid eller dålig vara – Kontakta leverantören 
och reklamera.  

Fel på leverans
Vid fel på leveransen, till exempel fel antal kolli, trasiga ytterförpackningar – Kontakta DC. 

Information och andra frågor
Frågor om leveransdagar, planering och liknande? – Kontakta Projektledare 
Samordnad varudistribution.

Kontakt DC

Tel: 033-17 74 81 
Mail: terminal@lbc-boras.se

Kontakt Samordnad 
varudistribution

Tel: 033-35 70 32 
Mail: samdist@boras.se



STADSREVISIONEN
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Granskning av samordnad 
varudistribution 
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistri
bution i Borås Stad. Granskningens syfte är att gran
ska om den samordnade varudistributionen uppfyller 
Kommunfullmäktiges målsättningar och om verksam
heten är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till kost
nader och kvalitet när det gäller leverans av livsmedel.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier 
och ett stort antal intervjuer i berörda verksamheter. Som 
en del av granskningen har även en ekonomisk kalkyl 
upprättats som uppskattar det ekonomiska utfallet för 
förprojektering, införsel och drift av den samordnade va
rudistributionen fram till och med 2021.

Samordnad varudistribution i Borås Stad
Kommunfullmäktige i Borås Stad fattade 17 augusti 2017 
inriktningsbeslut avseende samordnad varudistribution. 
Beslutet innebar införsel av samordnad varudistribution 
i Borås Stad där kommunens alla inleveranser av varor 
skulle ske genom en distributionscentral där Borås Stad 
tar över rollen som distributör. Centralen skulle enligt 
beslutet drivas av en extern part.

Enligt underlaget till beslutet skulle den samordnade va
rudistributionen ge bättre förutsättningar för elektronisk 
handel och minska antalet transporter och leveranser till 
Borås Stads enheter. Ökad konkurrens skulle utöka antalet 
leverantörer och möjliggöra för mer närproducerade livs
medel och minskade kostnader. Avtalstroheten för Borås 
Stads verksamheter skulle förbättras. Införseln skulle öka 
trafiksäkerheten, minska transporterna och därigenom 
minska miljöbelastningen vid kommunens verksamheter. 
Dessutom skulle införseln minska arbetsbelastningen och 
förbättra arbetsmiljön vid kostenheterna/tillagningsköken. 
Det ekonomiska utfallet beräknades till ett positivt resultat 
om ca 3,7 mnkr efter sex år.

Beslutsunderlaget konstaterade att införseln förutsatte fler 
upphandlingar av livsmedel med korta avtalstider och att 
kommunikationskanalerna fungerade i organisationen.

Utöver ovanstående finns två indikatorer från Kommun
fullmäktige som berör området. Dessa anger ökad andel 
närproducerade respektive ekologiska livsmedel. Borås 
Stad har även en Kostpolicy som bl.a. anger att mats
vinn ska minimeras och att arbetsmiljön ska vara säker 
för personalen.

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunderlaget 
inför Kommunfullmäktiges beslut och de övriga målsätt
ningar som finns inom området konstatera att fullmäktige 
hade högt ställda ambitioner med införseln av samordnad 
varudistribution i Borås Stad. 

Den samordnade varudistributionen driftsattes 2 maj 
2019. Granskningen visar att merparten av de ambitioner 
som fanns med införseln inte har infriats fram till och med 
2021. I flera fall har utvecklingen istället gått i motsatt 
riktning. Bristerna som framkommer i granskningen är så 
omfattande att den samordnade varudistributionen när det 
gäller leverans av livsmedel i Borås Stad inte kan bedömas 
som ändamålsenlig och effektiv. 

Stadsrevisionen bedömer utfallet i förhållande till 
Kommunfullmäktiges målsättningar med den samord
nade varudistributionen enligt nedanstående. 

Mindre transporter och ökad trafiksäkerhet vid Borås Stads 
enheter
Samtliga intervjuade i granskningen uppger att antalet 
transporter och leveranser till Borås Stads enheter har 
minskat sedan införseln av samordnad varudistribution. 
Flera intervjuade i granskningen är samtidigt frågande 
till om antalet leveranser verkligen minskat totalt sett i 
Staden. De leverantörer som tidigare körde ut varor till 
köken levererar fortfarande till övriga, externa kunder, 
som i många fall ligger nära Borås Stads tillagningskök.

Ingen vidtalad i granskningen kan visa i vilken omfattning 
de minskade transporterna bidragit till minskad miljöbe
lastning totalt sett i Borås. Någon samlad utvärdering av 
projektets miljöeffekter har ännu inte genomförts.  

Merparten intervjuade i granskningen menar att införseln 
inte kan sägas ha ökat trafiksäkerheten vid de enheter som 
omfattas i någon större utsträckning. Detta då potenti
ellt riskfyllda trafiklösningar vid enheterna i de flesta fall 
byggts bort redan före den samordnade varudistributionen 
driftsattes. 

Stadsrevisionens bedömning är att målsättningen om 
minskat antal transporter till Borås Stads enheter upp
nåtts. I vilken utsträckning detta bidragit till minskad 
miljöbelastning totalt sett går inte bedöma, eftersom ut
värdering av projektets miljöeffekter ännu inte genomförts. 
En utvärdering av den samordnade varudistributionens 
miljöeffekter behöver genomföras. Trafiksäkerheten be
döms ha förbättrats i viss mån genom det minskade antalet 
transporter till Stadens enheter. 
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Ökad konkurrens, ökat antal leverantörer och närprodu-
cerade livsmedel
Borås Stad har med befintliga livsmedelsavtal i huvudsak 
en större leverantör och ett litet antal mindre leverantö
rer av livsmedel. Avtalstiderna har såvitt framkommer i 
granskningen inte justerats. Inga nya avtal har tecknats 
med leverantörer av närproducerade livsmedel sedan in
förseln av den samordnade varudistributionen. Det finns 
idag endast ett fåtal närproducerade livsmedel att beställa 
för tillagningsköken. 

Förhållandena innebär att det koncept, med många min
dre upphandlingar och korta avtalstider, som angavs som 
betydelsefullt i beslutsunderlaget vid införseln av den sam
ordnade varudistributionen, inte har genomförts. 

Stadsrevisionen bedömer att målsättningarna om ökad 
konkurrens, ökat antal leverantörer och närproducerade 
livsmedel inte har uppnåtts. Den inriktning på upphand
lingsförfarandet som beslutsunderlaget angav som avgö
rande för affärsmodellen har inte genomförts. 

Minskad arbetsbelastning och förbättrad arbetsmiljö
Den samordnade varudistributionen har ökat arbetsbe
lastningen i tillagningsköken bl.a. genom felaktigt lasta
de leveranser, ökad andel otjänliga varor vid leverans och 
att mer arbetstid går åt till planering av beställningar. 
Många tillagningskök uppger att man kontinuerligt ar
betar fram reservmenyer som man kan ta till om varor 
skadats, inte går att servera eller inte levererats i tid. Många 
av köken försöker hjälpa varandra med varor när rätt livs
medel saknas. Utsagor från intervjuade visar att det inte 
är ovanligt att man får lösa varubrist genom att åka och 
komplementhandla över disk – antingen hos en avtalad le
verantör eller utanför upphandlingsavtalen. Inköp utanför 
upphandlingsavtalen sker i förekommande fall tvärtemot 
Kommunfullmäktiges intentioner.   

När det gäller färska varor så som charkuterier, grönsaker 
och färsk fisk m.m. uppger tillagningsköken att man  av 
rädsla för att få otjänliga produkter  i större utsträckning 
istället beställer frysta varor. Detta anges försämra mat
kvaliteten och öka arbetsbördan i hanteringen av livsmed
len. Sammantaget medför förhållandena enligt vidtalade 
i granskningen att tillagningskökens förutsättningar att 
laga så bra mat som möjligt till brukare, barn och elever i 
dessa delar begränsats sedan införseln av samordnad va
rudistribution. 

Vidtalade kostverksamheter och fackliga företrädare 
uppger att arbetsmiljön i tillagningsköken försämrats 

sedan införseln av den samordnade varudistributionen. 
Förhållandena anges i huvudsak bero på felaktigt lastat 
gods, ökad andel frysta varor, att en större mängd gods 
levereras vid samma tillfälle och att den administrativa 
arbetsbördan ökat. Det är företrädesvis de mindre tillag
ningsköken som påtalar problemen och här framförs även 
att lagringsutrymmen så som kyl och frys m.m. i flera fall 
inte klarar av att lagra den mängd gods som krävs.

Stadsrevisionens bedömning är att målsättningarna 
om minskad arbetsbelastning och förbättrad arbets
miljö i tillagningsköken inte har uppnåtts. Istället har 
arbets belastningen ökat och arbetsmiljön blivit sämre. 
Utvecklingen innebär att många av tillagningskökens för
utsättningar att laga så bra mat som möjligt till brukare, 
barn och elever har försämrats. 

Fungerande kommunikation 
Vidtalade i kostverksamheten framhåller samstämmigt att 
kommunikationen i den samordnade varudistributionen 
inte fungerar. Trepartsförhållandet gör att man inte alltid 
vet vart man ska vända sig när exempelvis leveranser är fel
aktiga eller när gods skadats. Avdelningen Koncerninköp 
vid Stadsledningskansliet har arbetat med att förbättra 
kommunikationsrutinerna och utökat bemanningen som 
hanterar inkomna frågor och synpunkter. Rutinen när det 
gäller varor som ska krediteras är tidskrävande och i många 
fall hinner verksamheten i tillagningsköken inte med att 
kreditera som man ska. Detta medför ett stort mörkertal 
när det gäller skadat eller felaktigt levererat gods. 

Representanter för kostverksamheterna menar att man 
sökt dialog kring olika former av problem som uppstått 
i affärsmodellen. De anger att identifierade problem inte 
hanteras och att återkoppling till verksamheterna många 
gånger inte genomförs. Vidtalade vid Koncerninköp har 
i stor utsträckning andra utsagor och framhåller att kom
munikationen fungerar väl och är tydliggjord i modellen.  

Det finns inget gemensamt forum som syftar till att iden
tifiera, hantera och diskutera systematiska problem eller 
avvikelser som uppstår i den samordnade varudistribu
tionens olika delar. Hur mandat och ansvarsförhållanden 
ser ut när det gäller styrning, ledning och samordning av 
affärsmodellen är i många avseenden oklart.  

Stadsrevisionens bedömning är att kommunikationen i 
affärsmodellen samordnad varudistribution inte är än
damålsenlig och effektiv. Att vidtalade verksamheter 
ger helt olika bilder av hur väl kommunikationen i mo
dellen fungerar bekräftar Stadsrevisionens bedömning. 



4

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Kommunikationen behöver tillsammans med styrning, 
ledning och samordning utvecklas och förbättras för af
färsmodellen som helhet.    

Kostnadsutveckling
Stadsrevisionen har som en del av granskningen genom
fört en ekonomisk utvärdering av perioden från förpro
jektering fram till och med 2021 i projektet. Totalt visar 
utvärderingen att det sammanlagda ekonomiska utfallet 
för Borås Stad från förprojektering till 2021, har upp
gått till ca 21 mnkr. Det ekonomiska utfallet i besluts
underlaget skulle enligt den kalkyl som upprättades till 
Kommunfullmäktige fram till 2021 ha uppgått till ca 11 
mnkr. Detta innebär att kostnaden för projektet fram till 
2021 varit minst ca 10 mnkr högre än vad som beräkna
des inför beslutet. Utvecklingen beror till största delen på 
ökade kostnader i livsmedelsbudget för berörda nämnder 
med tillagningskök. 

Stadsrevisionens utvärdering är genomförd med en för
siktighetsprincip. Detta medför att kalkylen inte är exakt 
och att kostnaderna kan vara högre.  

Stadsrevisionens bedömning är att de ekonomiska mål
sättningarna för den samordnade varudistributionen 
inte har uppnåtts. Införseln har blivit kostnadsdrivande, 
framför allt för nämndernas kostverksamheter. En full
ständig ekonomisk utvärdering av affärsmodellen behöver 
genomföras.

Kommunfullmäktiges indikatorer och Kostpolicy
När det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är tren
den minskad andel ekologiska och närproducerade livs
medel. Vidtalade kostenheter uppger svårigheter att be
driva verksamheten i enlighet med Kommunfullmäktiges 
mål då budgetförutsättningarna har försämrats. 

Samtliga vidtalade nämnders kostenheter, förutom Vård 
och äldrenämndens, menar att matsvinnet ökat efter 
införandet av samordnad varudistribution. Det ökade 
svinnet kommer till största delen av att en större andel 
av de levererade livsmedlen inte är tjänliga vid leverans. 
Enheterna har ändrat sina köpmönster och får lägga mer 
tid på beställningar för att matsvinnet inte ska öka än mer. 

Stadsrevisionens bedömning är att införseln av samord
nad varudistribution medfört att verksamheten i köken 
inte kan bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges 
målsättningar i Budget 2021. Förhållandena innebär även 
att verksamheterna inte kan leva upp till delar av Borås 
Stads Kostpolicy. 

Distributionscentralen
Samordnad varudistribution är en affärsmodell som inne
fattar flera olika delar. Distributionscentralen som drift
sattes i maj 2019 är en av dessa delar. Centralen drivs av en 
extern part enligt ett särskilt avtal. Distributionscentralen 
är på så vis endast en del av de funktioner som är väsentliga 
för den samordnade varudistributionen. 

Uppgifter som framkommer i granskningen visar att delar 
av de problem som finns inom kostenheterna även finns 
vid distributionscentralen. Intervjuade berättar om en stor 
mängd felaktigt lastat gods till centralen och svårigheter 
både i kommunikation och vid avstämning av beställning
ar och leveranser. Distributionscentralen försöker kom
pensera för felaktigt lastade varor och anger svårigheter i 
arbetsmiljön när det gäller leveranser.  

Distributionscentralens verksamhet utvärderas med 
utgångpunkt i de avtal som tecknats med Borås Stad. 
Koncerninköp vid Stadsledningskansliet har påbörjat av
talsutvärdering av distributionscentralen. Stadsrevisionen 
kan konstatera att även distributionscentralen påverkats av 
flera av de förhållanden som framkommit i granskningen.  

Sammanfattande bedömning 
Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i beslutsunder
laget 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 har när det gäller 
livsmedel bl.a. inneburit ökad arbetsbelastning, försämrad 
arbetsmiljö och ökat matsvinn i Borås Stads tillagning
skök. De ekonomiska målsättningarna nås inte och mo
dellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas 
kostverksamheter. Arbetet präglas därutöver av bristande 
kommunikation, samordning, styrning och ledning. 

Förhållandena innebär bl.a. att verksamheten i tillagnings
köken inte kan bedrivas i enlighet med Kommun
fullmäktiges målsättningar eller fullt ut uppfylla Borås 
Stads Kostpolicy. 

Bristerna som framkommer i granskningen är så omfattan
de att den samordnade varudistributionen när det gäller 
livsmedel i Borås Stad inte kan bedömas som ändamåls
enlig och effektiv. 
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Granskning av samordnad varudistribution

Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver Kommun
styrelsen, i samråd med berörda nämnder, genomföra en 
genomgripande översyn och omprövning av den samord
nade 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. 



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56    E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

mailto:revisionskontoret%40boras.se?subject=
https://www.boras.se/stadsrevisionen


 
  

Borås Stad Samordnad varudistribution  

Tid: 17 december 2020, kl 16:00 – 17:00 

Plats: Teams  

Deltagare: Iqbal Musaji koncerninköpschef, Matilda Youhanna förvaltare Samdist, Anette Fleischer 

upphandlare, Pernilla Landström verksamhetschef kost- och lokalvård Vård- och Äldreförvaltningen, Magnus 

Bagge verksamhetschef kost- och lokalvård Grundskole- och Förskoleförvaltningarna 

Ej närvarande: Mariann Hult verksamhetsutvecklare Kommungemensam kost 

 

MINNESANTECKNINGAR 

Färsk fisk Leverans via Borås Stad DC 
Upphandlingsarbetet har gjorts i samarbete med projektgrupp bestående av kostorganisationens 
representanter enhetschef Viktoria Knopp, enhetschef Emma Wallin, verksamhetsutvecklare 
Mariann Hult samt Carina Karlin, Servicekontoret. 
Leverans via DC förankrades med projektgruppen då arbetet med upphandlingen påbörjades och 
avtalen med leverantörerna är konstruerade i enlighet med detta. 
Om leveransdag av färsk fisk inte stämmer överens med Borås Stads gemensamma matsedel ska 
enheten byta serveringsdag. Rutinen förankrades med projektgruppen i arbetet med upphandlingen. 
Avtalsstart med leverans via DC 20202-10-01. Grundskoleförvaltningen har lyft tre incidenter fram 
till 2020-12-17. Magnus har refererat till dessa vid två tillfällen i möten med Koncerninköp. 
Koncerninköp har i samband med händelserna återkopplat till berörda på Grundskoleförvaltningen 
angående aktuella händelseförlopp, hantering i leveranskedjan inklusive redovisning av 
temperaturlogg. 
Rutinerna med ankomstkontroll ska uppdateras så att beställarna leveransmottager varorna 
korrekt, d v s temperaturkontrollerar tillsammans med LBCs chaufför i enlighet med 
kostorganisationens gällande egenkontrollprogram. 
Enhet med leveransdag måndag rekommenderas att beställa färsk fisk till annan leveransdag. Ingen 
enhet har enbart leveransdag måndagar. 
Direktleverans till enheterna av färsk fisk kan inte genomföras i nuläget. 
 
Öka antalet leveransdagar för visa enheter som har problem på grund av för små 

förvaringsutrymmen i förhållande till storlek på verksamhet. Magnus ser över behovet och 

återkopplar till Matilda i januari 2021 för diskussion kring förbättringar. 

Utvärdering av Borås Stads DC efterfrågas av kostorganisationen. Iqbal ser över detta våren 2021. 

 

Nästa möte enligt överenskommelse våren 2021. 

 

Antecknat av 

Matilda Youhanna/Anette Fleischer 



 

 

 

 INKÖPSMEDDELANDE 2019-05-09 

PM gällande Livsmedelsupphandlingen 

 

Inledning 

Detta PM gäller Borås tre livsmedelsupphandlingar: Livsmedel Grossist, 2018-00031IN, Livsmedel 

Färskt kött och chark, 2018-00032IN samt Livsmedel Frukt, grönt, potatis och rotsaker, 2018-00033IN. 

Sammanfattning  
Totalt har värdet på Borås Stads tre livsmedelsavtal ökat med 18,0% baserat på en jämförelse mellan 

de beräknade värden som angavs i upphandlingarna och leverantörernas offererade priser. 

Värdeförändringen på de respektive avtalen blev: Grossist har ökat med 21,6%, Färskt kött och chark 

har minskat med 12,8% och Frukt, grönt, potatis och rotsaker har ökat med 0,3%. 

Grannkommunernas totala avtalsvärde har ökat med 25,9%. Värdeförändringen på de respektive 

avtalen för grannkommunerna blev: Grossist har ökat med 26,4%, Färskt kött och chark har ökat med 

26,4% och Frukt, grönt, potatis och rotsaker har ökat med 9,1%. 

De ökade priserna beror dels på högre ställda kvalitetskrav och avtalsvillkor och dels på 

prisutvecklingen på marknaden. Den procentuella förändringen är baserad på beräknade volymer och 

kan därför komma att förändras beroende på de olika produkternas faktiska inköpsvolym och 

kostverksamheten val av faktiska inköp.    

 Borås Stad Grannkommunerna 

Förändring avtalens totala värde 18,0% 25,9% 

Återbetalning 10,0% 0% 

Upphandlingarna 

Inledning 

Upphandlingarna har baserats på kostorganisationens önskemål och har bland annat inneburit högre 

ställda kvalitativa krav utifrån Borås Stads miljömål och kostverksamhetens omställning till matlagning 

från grunden. (Bland annat har det ställts krav på att en större andel produkter ska vara ekologiska 

eller KRAV märkta samt högre krav gällande palmoljefria produkter.)  

Genom upphandlingarna säkerställs även en kostnadstäckning avseende det politiska uppdraget med 

att upprätta och driva en distributionscentral. Det åstadkoms genom ett krav på att leverantören ska 

återbetala 9% av värdet för inköpta varor. 

För att täcka kostnaden för upphandlingarna och uppföljningen av avtalen ska leverantören även 

återbetala 1% av värdet för inköpta varor.    
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Livsmedel Grossist 

Koncerninköp har jämfört de offererade priserna dels med våra nuvarande priser, både styckpriser 

och med beräknad inköpsvolym inkluderad, och dels med de priser som grannkommunerna har i sitt 

nya avtal.  

Styckprisförändring 

Jämförelsen av styckpriserna, vilket inte inkluderar inköpsvolymerna, har fokuserat på de produkter 

där Borås Stad och grannkommunerna blivit offererade exakt samma produkt, detta för att det ska 

vara möjligt att göra en likvärdig jämförelse. En del av de jämförda produkterna fanns inte med i det 

tidigare avtalet. Utifrån detta har 668 av totalt 1 050 produkter jämförts. Med anledning av högre 

ställda krav och ändrat sortiment, vilket har inneburit att andra produkter har offererats mot nuvarande 

avtal, har det inte varit möjligt att jämföra samtliga produkter. 

Av jämförelsen framgår att på de jämförda produkterna har Borås Stad blivit offererade ett totalt 

avtalspris som motsvarar en ökning med 7,3% i det nya avtalet. I ökningen är den återbetalning om 

10,0% som Borås Stad kommer erhållas från leverantören inräknad.  

Jämförelsen med grannkommunernas nya avtal avseende ovanstående produkter visade att Borås 

Stad har blivit offererade 16,0% högre pris på de jämförda produkterna än våra grannkommuner, vilket 

inkluderar de 10,0% som leverantören ska återbetala till Borås Stad.  

Förändring av produkter med samma artikelnummer mellan nya och gamla avtalet 

Jämförelsen av priserna inklusive beräknad inköpsvolym har genomförts på produkter som har 

samma artikelnummer som tidigare avtal och har inkluderat 494 av totalt 1 050 produkter. De 

offererade produkternas styckpris har i den här jämförelsen visat en procentuell ökning på 9,9% innan 

förhandling. I ökningen ingår den återbetalning om 10,0% som leverantören ska betala till Borås Stad. 

Förändring av avtalets totala värde 

En jämförelse har även genomförts av avtalets totala värdeförändring, styckpriser multiplicerade med 

beräknad inköpsvolym, mellan det tidigare avtalet och det nya avtalet. Jämförelsen är gjord mellan det 

värde som angavs som upphandlingens beräknade värde, vilket baseras på statistik över inköpta 

varor, och leverantörens anbudspris. Av den här jämförelsen framgår att avtalets totala värde har ökat 

med 22,8%, i vilket återbetalningen om 10% är inräknat.  

Koncerninköp har även jämfört Borås Stads totala värdeökning mot grannkommunernas. Vad gäller 

grannkommuners värde så har jämförelsen även här baserad på skillnaden mellan det beräknade 

värde som angavs i upphandlingen och leverantörens anbud. Eftersom grannkommunerna har valt att 

genomföra en upphandling som inkluderar samtliga tre delar, Grossist, Kött samt Frukt och grönt, har 

en beräkning av hur stor del av det i upphandlingen angivna värdet som avser Grossist respektive kött 

genomförts, för Frukt och grönt har ett separat värde angivits. Beräkningen av värdet har gjorts genom 

att procentuella fördelningen, för Grossist respektive Kött, räknades fram från vårat tidigare 

gemensamma avtal, vilket resulterade i att Grossist motsvarar 90,0% av värdet och Kött 10,0%. 

Utifrån den beräkningen gjordes ett avdrag om 10,0% från det värde grannkommunerna angivit i sin 

upphandling. Utfallet av jämförelsen blev att grannkommunernas nya avtal totalt inneburit en 

värdeökning för Grossistavtalet på 26,4%, i dessa priser är frakten inräknad.  

Ovanstående siffror gäller för de produkter som prissatts i upphandlingen. För övriga sortiment (icke 

avtalade varor) har Borås Stad erhållit en rabatt på 15,0% medan grannkommunerna inte har någon 

rabatt.  

Förhandling 

Utifrån de offererade priserna genomförde Koncerninköp en prisförhandling vilken resulterade i att de 

offererade styckpriserna sänktes med i genomsnitt 1,5%. Utifrån förhandlingen genomfördes en ny 

beräkning av avtalets totala värdeförändring, vilket resulterade i att den totala ökningen av 

avtalspriserna ligger på 21,6% innan återbetalningen om 10%. Detta innebär att förhandlingen sänkte 

avtalets totala värde med 1,2%.  

Ökningen på de produkter som Borås Stad i det nya avtalet fortfarande har offererats samma artiklar 

som i det tidigare avtalet, 494 artiklar, minskade från 9,9% till 7,8%. 
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Grossist Borås Stad Grannkommunerna 

Förändring avtalets totala värde + 21,6% + 26,4% 

Rabatt på övrigt sortiment 15,0% 0% 

Återbetalning 10,0% 0% 

Livsmedel Färskt kött och chark 

För upphandlingen gällande Färskt kött och chark har Koncerninköp jämfört förändringen av avtalets 

totala värde för såväl Borås Stad som grannkommunerna. 

För Borås Stad har jämförelsen gjorts mellan det värde som angavs som upphandlingens beräknade 

värde, vilket baseras på statistik över inköpta varor, och leverantörens anbudspris. Av den här 

jämförelsen framgår att avtalets totala värde har minskat med 12,8%, i vilket återbetalningen om 

10,0% är inräknat.  

Granskningen av grannkommuners avtal har även den baserats på skillnaden mellan det beräknade 

värde som angavs i upphandlingen och leverantörens anbud. Eftersom grannkommunerna har valt att 

genomföra en upphandling som inkluderar samtliga tre delar, Grossist, Kött samt Frukt och grönt, har 

en beräkning av hur stor del av det i upphandlingen angivna värdet som avser Grossist respektive Kött 

genomförts, för Frukt och grönt har ett separat värde angivits. Beräkningen av värdet har gjorts genom 

att procentuella fördelningen, för Grossist respektive Kött, räknades fram från vårt tidigare 

gemensamma avtal, vilket resulterade i att Grossist motsvarar 90,0% av värdet och Kött 10,0%. 

Utifrån den beräkningen gjordes ett avdrag om 90,0% från det värde grannkommunerna angivit i sin 

upphandling. Utfallet av jämförelsen blev att grannkommunernas nya avtal totalt inneburit en 

värdeökning på 26,4%, i dessa priser är frakten inräknad.  

 Borås Stad Grannkommunerna 

Förändring avtalets totala värde - 12,8% + 26,4% 

Återbetalning 10,0% 0% 

Livsmedel Frukt, grönt, potatis och rotsaker 

För upphandlingen gällande Frukt, grönt, potatis och rotsaker har Koncerninköp jämfört förändringen 

av avtalets totala värde för såväl Borås Stad som grannkommunerna. I det tidigare avtalet hade både 

Borås Stad och grannkommunerna 38,2% rabatt mot Årstalistan. 

Den här upphandlingen har utvärderats genom att anbudsgivarna lämnat en rabatt mot priserna i 

Årstalistan, som är ett generellt prisindex för färsk frukt och grönt som speglar genomsnittspriser i 

Sverige, istället för att i upphandlingen lämna priser på specifika produkter. Grannkommunernas 

upphandling av färsk frukt och grönt har genomförts på samma sätt.  

I upphandlingen erhöll Borås Stad en rabatt på 38,0% mot Årstalistans priser. Förändringen av 

avtalets värde har beräknats genom att avtalets beräknade värde, vilket angavs i upphandlingen, 

multipliceras det tidigare avtalets rabatt respektive leverantörens i anbudet angivna rabatt. 

Beräkningen visar att avtalets totala värde ökat med 0,3%. 

För grannkommunerna har beräkningen genomförts på samma sätt som för Borås Stad. De erhöll en 

rabatt på 32,0% mot Årstalistan och resultatet blir en ökning av avtalets totala värde på 9,1%.     

 Borås Stad Grannkommunerna 

Förändring avtalets totala värde + 0,3% + 9,1% 

Återbetalning 10,0% 0% 
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DC 
Borås Stads livsmedel kommer efter de nya avtalen har börjat gälla transporteras ut till samtliga 

stadens enheter via samordnad varudistribution. För detta ändamål har en distributionscentral och 

transportör upphandlats. Den samordnade varudistributionen kommer över tid finansieras genom 

återbetalning från de avtalsleverantörer vars varor distribueras via den samordnade 

varudistributionen.  

Avtalet är tecknat för fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Avtalets värde under den 

fasta avtalstiden är beräknat till 26 miljoner.  
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Utvärdering Samordnad Varudistribution 

Sammanfattning 

Samordnad varudistribution har varit i drift sedan 2019-05-02. LBC Borås AB 

(LBC) är avtalad distributör och ansvarar för den operativa driften av 

terminalen, fordon och personal. Borås Stad har sedan avtalsstart infört åtta 

varuavtal som har leverans via distributionscentralen (DC) till enheterna i 

staden. I avtalen med varuleverantörerna tar Borås Stad ut en provision på 

totalt inköpsvärde som används för att finansiera verksamheten kring DC. 

I och med att Borås Stad har en distributionscentral öppnas möjligheten upp 

för små och medelstora leverantörer att delta i stadens upphandlingar. Eftersom 

staden endast har en leveransadress behöver leverantören inte ha en lokal 

logistiklösning på plats. Detta främjar konkurrensen på marknaden och ger 

Borås Stad en affärsmässig fördel eftersom det kan leda till lägre varupriser. 

Borås Stad har idag fyra avtal med fem olika livsmedelsleverantörer. Innan 

införandet av samordnad varudistribution hade Borås Stad ca 29 380 

livsmedelsleveranser per år, och efter införandet ligger det idag på ca 11 960 

leveranser per år baserat på likvärdigt antal beställningar. Detta är en minskning 

med 60 %. 

Torrgodsflödet har idag fyra avtal vars varor samlastas på DC. Första perioden 

där alla fyra leverantörerna levererats via DC är april till september 2021. Borås 

Stads enheter har under perioden lagt 5 191 beställningar. Före 

implementationen av samordnad varudistribution skulle det inneburit 5 191 

leveranser och stopp. Nu ger samma antal beställningar ett snitt på 170 stopp i 

veckan vilket på halvårsbasis blir 4 400 stopp. Minskningen av antal leveranser i 

procent blir i detta flöde 15 %.  

Ett mål Borås Stad har i avtalet för samordnad varudistribution är minskade 

kostnader för upphandlade varor. Enligt den jämförelse som är gjord ökade 

livsmedelspriserna med i snitt 18 %. En del av det beror på högre ställda 

kvalitetskrav samt prisutvecklingen på marknaden. Motsvarande ökning för 

Borås Stads tidigare samverkanskommuner är 25,9 %.  I avtalet för 

sjukvårdsmaterial är prisminskningen 37,5 %, och i avtalet för hygien och städ 

är minskningen 21,5 %. Ingen jämförelse med tidigare samverkanskommuner 

har gjorts i dessa fall.  

Med hjälp av ruttoptimering av körturer och styrning av leveransdagar uppnås 

hög fyllnadsgrad i fordonen, vilket sammantaget minskar antalet leveranser till 

Borås Stad. I avtalet med distributören finns krav på biogasdrivna fordon. 

Detta krav fanns inte med i tidigare avtal med varuleverantörerna. I vilken 

utsträckning dessa faktorer har lett till minskad miljöpåverkan finns ingen 

möjlighet att mäta, eftersom data från tidigare avtal saknas. Principen att 

samlasta innebär att ju fler flöden och avtal som ingår desto färre transporter 

inom Borås Kommun. I framtiden bör därför fler flöden och avtal gå via DC 

för att i högre grad nyttja uppsättningen och därmed minska miljöpåverkan. 

Samordnad varudistribution har resulterat i ökad trafiksäkerhet eftersom färre 

antal tunga fordon förekommer i områdena kring Borås Stads enheter. 

Enheterna har information om när leverans kommer vilket gör att 
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Utvärdering Samordnad Varudistribution 

verksamheten kan planeras så att elever och barn inte är ute på rastområden när 

lastbilen anländer. Chaufförer med vana av leverans vid skolmiljöer minskar 

risken för tillbud.  

Målet att öka leveransprecisionen med hjälp av samordnad varudistribution har 

inte gått att utvärdera. Borås Stad har inget systemstöd för att kunna utföra 

dessa kontroller. 

I avtalsvillkoren ingår krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder. Fram till 

september 2021 har två stycken praktikplatser möjliggjorts på distributörens 

terminal. Ingen av dessa har lett till anställning.  

Avslutningsvis har uppfyllda mål för samordnad varudistribution lett till 

minskat antal transporter till Borås Stads enheter, att transporter sker med 

fossilfritt bränsle, ökad trafiksäkerhet på områden som till exempel kring 

förskolor och skolor samt möjlighet för mindre leverantörer att kunna leverera 

till Borås Stad. Mål som inte ännu uppfyllts är minskade kostnader för 

upphandlade varor i alla avtal, ökad leveransprecision och möjliggörande av 

social hänsyn för sysselsättningsfrämjande åtgärder. 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2022-02-03 
      

      
Sida 

4(18) 

 

Utvärdering Samordnad Varudistribution 

Innehållsförteckning 

Utvärdering Samordnad Varudistribution .............................. 1 

Sammanfattning ....................................................................... 2 

Innehållsförteckning ................................................................ 4 

1 Uppdrag och syfte ............................................................ 5 

2 Nuläge ................................................................................ 6 

 Livsmedel............................................................................................... 7 

 Torrgods ................................................................................................ 7 

 Nuläge för varje mål .............................................................................. 8 

2.3.1 Ökad möjlighet för små och medelstora varuleverantörer att delta i 

kommunens upphandlingar ................................................................... 8 

2.3.2 Minskade kostnader för upphandlade varor som transporteras via DC 8 

2.3.3 Minskad miljöpåverkan .......................................................................... 9 

2.3.4 Ökad trafiksäkerhet ............................................................................. 10 

2.3.5 Ökad leveransprecision ....................................................................... 10 

2.3.6 Möjliggöra social hänsyn för sysselsättningsfrämjande åtgärder ........ 11 

3 Måluppfyllnad.................................................................. 12 

 Ökad möjlighet för små och medelstora varuleverantörer att delta i 

kommunens upphandlingar ................................................................. 12 

 Minskade kostnader för upphandlade varor som transporteras via DC

 ............................................................................................................. 12 

 Minskad miljöpåverkan ........................................................................ 12 

 Ökad trafiksäkerhet ............................................................................. 13 

 Ökad leveransprecision ....................................................................... 13 

 Möjliggöra social hänsyn för sysselsättningsfrämjande åtgärder ........ 13 

4 Förbättringspotential ..................................................... 14 

Referenser ............................................................................... 17 

Litteratur ......................................................................................................... 17 

Internet ........................................................................................................... 17 

Bilagor ..................................................................................... 18 

 



Borås Stad 
Datum 

2022-02-03 
      

      
Sida 

5(18) 

 

Utvärdering Samordnad Varudistribution 

1 Uppdrag och syfte 

Avtalet Samordnad varudistribution gäller 2019-05-02 till 2023-05-01, med 

option för Borås Stad till förlängning i maximalt 48 månader. Eventuell 

uppsägning ska aviseras till distributör minst 12 månader innan avtalets 

slutdatum. Inför beslut om eventuell förlängning eller uppsägning behöver 

beslutsunderlag i form av en utvärdering göras.  

Rapporten kommer att fokusera på de sex mål som finns i avtalet och hur dessa 

har uppnåtts: 

 Ökad möjlighet för små och medelstora varuleverantörer att delta i 

kommunens upphandlingar 

 Minskade kostnader för upphandlade varor som transporteras via DC 

 Minskad miljöpåverkan 

 Ökad trafiksäkerhet 

 Ökad leveransprecision 

 Möjliggöra social hänsyn för sysselsättningsfrämjande åtgärder 

 

Denna rapport syftar till att beskriva nuläge och utvärdera det som skett under 

avtalets gång kopplat till målen. I kapitlet Förbättringspotential beskrivs 

utvecklingsmöjligheter och förbättringar för samordnad varudistribution. 
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2 Nuläge 

Idag har Borås Stad åtta avtal och nio leverantörer som har leverans via 

distributionscentralen (DC). Det är uppdelat på ett livsmedelsflöde och ett 

torrgodsflöde som innehåller förbrukningsmaterial. De båda flödena 

samdistribueras inte utan levereras separat från varandra. Livsmedelsflödet har 

statiska körturer som innebär att samma körturer ligger varje vecka. 

Torrgodsflödet har dynamiska körturer som förändras varje vecka utifrån vilka 

enheter som har beställt.  

Då samordnad varudistribution inte finansieras centralt finns det för varje 

varuavtal en provision som debiteras leverantörerna för att täcka kostnaderna 

för det politiska uppdraget. Summan baseras på inköp gjorda på avtal som går 

via samordnad varudistribution i Borås Stads e-handel. 

Bilden nedan visar en schematisk jämförelse mellan fri leverans och samordnad 

varudistribution. Affärsmodellen med samordnad varudistribution leder enligt 

denna princip till minskat antal leveranser. 

Livsmedelsavtal (diarienummer inom parentes): 

 Livsmedel Grossist (2018-00031IN) 

 Livsmedel Färskt kött och chark (2018-00032IN) 

 Livsmedel Frukt, grönt, potatis och rotsaker (2018-00033IN) 

 Livsmedel Färsk fisk (2019-00083IN) 

Torrgodsavtal (diarienummer inom parentes): 

 Sjukvårdsmaterial (2019-00061IN) 

 Hygien- och städartiklar (2020-00016IN) 

 Kontorspapper (2020-00067IN)  

 Kontorsmaterial (2019-00085IN) 
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 Livsmedel 

I livsmedelsflödet tillämpas crossdocking som innebär att livsmedelsvaror som 

inkommer till exempel tisdag levereras ut onsdag till enheten. Denna typ av 

flöde tillämpas i syfte att minimera ledtiden, eftersom livsmedel har begränsad 

hållbarhet. Efter att gods inkommit på DC samlastar och rangerar terminalen 

gods så att varje unik leveransadress och enhet får sitt gods sampackat och i 

samma utleverans. Borås Stad tar, med hjälp av ett ruttoptimeringssystem, fram 

de mest optimerade körturerna för statiskt flöde för att uppnå hög fyllnadsgrad 

i lastbilarna och därmed åstadkomma en minskning av miljöpåverkan.  

Idag har DC 230 leveransstopp på en arbetsvecka till Borås Stads enheter. 

Livsmedelsflödet samlastar fem olika leverantörers gods och har ett statiskt 

leveransflöde under en hel vecka. Enheten kan ha en, två eller tre leveransdagar 

i veckan beroende på hur stor enheten är och enhetens förvaringsmöjligheter. 

Statiska körturer kör samma slinga varje vecka. Slingan är ruttoptimerad av 

Borås Stad för att effektivisera körturen i syfte att nå det mest optimala 

resultatet med hänsyn till miljöpåverkan och tidseffektivisering. Det medför 

också att Borås Stad har kontroll över distributionskostnaden. I fordonen finns 

GPS-puckar som Borås Stad har tillgång till. Således finns transparens mellan 

distributörens utförande av uppdraget och Borås Stad. 

Eftersom det är statiska körturer vet varje enhet vilken leveransdag man har 

samt vilket tidsfönster lastbilen ska komma. I detta flöde rör det sig om gods 

som håller samma typ av volymnivåer. Därmed kommer majoriteten av 

leveranserna till enheterna vid samma tidpunkt på den förutbestämda 

leveransdagen. Det ger dem möjlighet att planera sin verksamhet för att kunna 

ta emot gods. Verksamheten kan också säkerställa att innegårdar, lastkajer samt 

skolgårdar är fria från elever och barn för att minska risk för trafikolyckor när 

en tung lastbil kommer för leverans av gods. 

 Torrgods 

Det finns 850 st. unika beställaradresser av förbrukningsmaterial i Borås Stad. 

Torrgodsflödet är mer skrymmande och har inte samma jämna flöde som 

livsmedel, så för att nå de mest optimerade rutterna inkommer gods på olika 

dagar till DC för att sedan sampackas och levereras till Borås Stads enheter. 

Detta innebär att godset i vissa fall står 1-3 dagar på DC och inväntar ytterligare 

gods i syfte att nå optimal fyllnadsgrad i lastbilen och därmed minska 

miljöpåverkan.  

Eftersom volymer och antal beställare varierar från vecka till vecka blir det ett 

dynamiskt flöde. Flödet ruttoptimeras av distributören eftersom de lättare kan 

optimera då de ser det fysiska godset på terminalen. De har också möjlighet att 

upptäcka avvikelser i leveransen från leverantören som gör att man kan behöva 

ändra om i ruttplaneringen.  

För att kunna samlasta alla leveranser från de olika leverantörerna är det 

uppdelat på olika dagar när leverantören gör inleverans till DC. Där sorteras 

och samlastas godset, för att sedan levereras till Borås Stads enheter på 

måndagar, tisdagar och fredagar.  
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Införandet av samordnad varudistribution har inneburit en minskning i antalet 

leveranser av torrgods till Borås Stads enheter. Dock är det inte en lika stor 

minskning som för livsmedel, då enheterna inte alltid beställer från alla 

leverantörer vid samma tidpunkt. Jämför man till exempel med en skola som 

beställer från alla fyra leverantörer så blir det en större samlastningsfördel än för 

en administrativ enhet som bara beställer från en eller två leverantörer vid 

samma tidpunkt.  

Coronapandemin har minskat beställningsvolymerna, bland annat på grund av 

att medarbetare arbetat på distans samt att fler skolelever och medarbetare varit 

sjuka vilket gjort att beställda produkter har räckt längre. Ny statistik på antal 

leveranser bör tas ut under år 2022 för att få en tydligare bild av effekterna av 

samlastning. 

 Nuläge för varje mål 

I nedan punkter beskrivs nuläget för varje mål. 

2.3.1 Ökad möjlighet för små och medelstora varuleverantörer att delta i 
kommunens upphandlingar 

2019 införde Borås Stad samordnad varudistribution. I och med det 

möjliggjordes det för mindre aktörer på marknaden att enklare kunna leverera 

till Borås Stads enheter, eftersom Borås Stad endast har en leveransadress för 

leverantören. Mindre aktörer behöver därmed inte implementera en omfattande 

lokal logistiklösning för att kunna leverera. De kan undvika det som i 

logistikbranschen kallas för ”den sista milen-problemet”, vilket för dessa 

leverantörer kan vara mycket kostsamt och potentiellt innebära negativ 

miljöpåverkan.  

 

I dagsläget har Borås Stad inget avtal med någon liten eller medelstor 

leverantör. Koncerninköp har utfört förberedande arbete för att möjliggöra 

avtal med mindre leverantörer. Genom att exempelvis utelämna vissa produkter 

från livsmedelsavtalen finns möjlighet att i framtiden skapa avtal med mindre 

leverantörer.  

2.3.2 Minskade kostnader för upphandlade varor som transporteras via 
DC 

Ett av målen med att införa samordnad varudistribution för Borås Stad är att 
minska kostnaderna för upphandlade varor som transporteras via DC. 
Finansiering av samordnad varudistribution är uppsatt så att varje avtal som 
levereras via DC har en rabatt på totalt fakturerat belopp hos leverantör. Denna 
procentsats varierar mellan avtalen och är för närvarande mellan 9 % och 15 %. 
Eventuellt överskott av provisionen återbetalas på årsbasis till beställande 
förvaltningar baserat på inköp de gjort via Borås Stads e-handel. 

Livsmedel 

Koncerninköp gjorde under maj 2019 en utvärdering av priserna i de tre 
livsmedelsavtalen (se PM gällande Livsmedelsupphandlingen, bilaga 1). Där 
jämförs pågående avtal med föregående avtal. Man jämför också pågående avtal 
för Borås Stad med pågående avtal hos samverkanskommunerna Bollebygd, 
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Jämförelsen visar att priserna i Borås 
Stads tre livsmedelsavtal ökat med i snitt 18 %. Det baseras på en jämförelse 
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mellan de beräknade värden som angavs i upphandlingarna och leverantörernas 
offererade priser. Motsvarande procentsats för tidigare 
samverkanskommunerna är 25,9%. Värdeförändring på respektive avtal för 
Borås Stad:  

 Grossist har ökat med 21,6 % 

 Färskt kött och chark har minskat med 12,8 %  

 Frukt, grönt, potatis och rotsaker har ökat med 0,3 %  
 

 
Tabell 1 (från bilaga 1). Återbetalning innebär provision som återbetalas från varuleverantörerna 

till Borås Stad. Summan baseras på inköp gjorda i Borås Stads e-handel. 

Viss del av de ökade kostnaderna i avtalen beskrivs i PM gällande 
Livsmedelsupphandlingen bero på bland annat högre ställda kvalitetskrav och 
avtalsvillkor samt prisutvecklingen på marknaden.    
 

Torrgods 

Till kategorin torrgods räknas avtalen för förbrukningsmaterial. Koncerninköp 

har på sjukvårdsmaterial och hygien och städartiklar gjort en prisjämförelse där 

priserna i föregående avtal (som inte gick via DC) jämförts med priserna för nu 

gällande avtal (som går via DC). Resultatet av denna jämförelse (se bilaga 2) 

visar att det för sjukvårdsmaterial har skett en prissänkning med 37.5%. För 

avtalet gällande hygien och städ är motsvarande sänkning 21,5%. Ingen 

jämförelse av det har gjorts med samverkanskommunerna. 

  Sjukvårdsmaterial Hygien- och städartiklar 

Förändring avtalens totala värde -37,5% -21,5% 

Återbetalning 15,0% 15,0% 
 

Tabell 2 (från bilaga 2). Återbetalning innebär provision som återbetalas från varuleverantörerna 

till Borås Stad. Summan baseras på inköp gjorda i Borås Stads e-handel. 

2.3.3 Minskad miljöpåverkan 

Enligt de krav som finns i avtalet för samordnad varudistribution ska 

distributören ha ett miljöledningssystem som minst ska omfatta en miljöpolicy, 

miljöutbildning för all personal samt miljömål med handlingsplaner. För 

ytterligare information från distributören se bilagorna 3, 4, 5, 6 och 7.  

Färre antal körda kilometer 

Enligt Moen (2013) finns ”…en besparingspotential på 60 till 80 procent i antal 

körda kilometer eller motsvarande besparing i form av minskade utsläpp…” vid 

användning av samordnad varudistribution. Minskad miljöpåverkan är en stor 

vinst då man samlastar gods som ska till samma leveransadress, vilket 

minimerar den sista delen av leveranskedjan. Innan samordnad varudistribution 

infördes hade Borås Stads enheter ca 29 380 st. livsmedelsleveranser per år. 

Efter införandet ligger det på ca 11 960 leveranser per år, en minskning med ca 

60 %. Torrgodsflödet hade under perioden 1 april – 30 september 2021 5190 st. 
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beställningar vilket innan införandet av samordnad varudistribution skulle 

inneburit lika många leveranser till Borås Stads enheter. När flödet nu 

samdistribueras innebär samma mängd beställningar ca 4400 st. leveranser 

under samma period. Minskningen av antal leveranser i procent blir i 

torrgodsflödet ca 15 %.  

Krav på drivmedel 

Ett av kraven i avtalet Samordnad varudistribution är att de fordon som 

används ska drivas på biogas, vilket minskar mängden miljöfarliga utsläpp. De 

tre fordon som används av LBC för leveranser åt Borås Stad drivs alla på 

biogas. Endast undantagsvis (vid t ex oväntat stora godsvolymer) används andra 

fordon, och dessa drivs av biodieseltypen HVO. 

2.3.4 Ökad trafiksäkerhet 

Idag har Borås Stad två olika logistikflöden som går via DC. Det är dels statiska 

körturer och dels dynamiska körturer beroende på vilket flöde som ska 

levereras.  

I de fall det är ett statiskt flöde ges möjlighet för skolor och förskolor att 

planera sin verksamhet så att barn och elever inte är ute på lastområdet vid 

tidpunkten lastbilen levererar. Arbetssättet minskar risken för olyckor när tunga 

fordon levererar till enheten. Där dynamiskt flöde tillämpas är det 

kommunicerat till stadens beställare att gods levereras till enheterna måndag, 

tisdag och fredag. Enheterna kan på så sätt planera för att tunga fordon vistas 

runt området för lastning. 

Istället för att flera olika leverantörer kommer med varsitt fordon och levererar 

kommer idag istället ett fordon med allt gods, fördelat på respektive flöde. Detta 

bidrar till ökad trafiksäkerhet på Borås Stads skolor och förskolor. Att det är 

samma chaufförer som kör bidrar till minskad risk för incidenter eftersom de är 

vana vid skol- och förskolemiljöer i och med det är extra uppmärksamma. 

Fordonen är utrustade med olika säkerhetsfunktioner som exempelvis 

backkamera och alkolås (se specifikation på fordon i bilagorna 8, 9, 10 och 11).  

Borås Stad har idag krav på yrkesbevis och registerutdrag från 

belastningsregister för distributörens chaufförer. Senast begärda utdrag från 

registret skedde i oktober 2021.  

2.3.5 Ökad leveransprecision 

Borås Stad har inget verksamhetssystem som stödjer spårning av gods eller 

uppföljning av leveranser för beställningar lagda i Agresso e-handel. Därför sker 

denna uppföljning manuellt, både för leveranser in till DC och för leveranser ut 

från DC till Borås Stads enheter.  

Koncerninköp har en avtalscontroller som följer upp distributören LBC så att 

avtalsvillkoren uppfylls. Funktionen Samdist, även den på Koncerninköp, 

samordnar leveranserna och agerar stöd till stadens beställare. 

Leveranser in till DC 

Eventuella avvikelser som kan uppstå vid leveranser från varuleverantör till DC 

rapporteras via mail av LBC till Borås Stad. Nedan graf visar 
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leveransprecisionen under månaderna maj och september 2021 för samtliga 

varuleverantörer som har leverans via DC. Det totala medelvärdet av 

leveransprecisionen under perioden är 90 %. 

 

Leveranser ut från DC 

Borås Stads Koncerninköp utför den ruttoptimering som ligger till grund för 

distributörens statiska körturer ut till Borås Stads enheter. Distributören utför 

ruttoptimeringen för dynamiska körturer. Varje vecka följer Koncerninköp upp 

körturerna via GPS-rapporter för kontroll av att korrekt körtur har utförts. 

Eftersom Borås Stad inte har något verksamhetssystem för systematisk 

uppföljning finns idag ingen data för leveransprecision för leveranser ut från 

DC till Borås Stads enheter.  

2.3.6 Möjliggöra social hänsyn för sysselsättningsfrämjande åtgärder 

Enligt villkoren i avtalet Samordnad varudistribution ska praktikplatser erbjudas 

hos leverantör. Sker lyckad matchning där arbetssökande på praktik anställs av 

leverantör i dialog med Jobb Borås två gånger under avtalstiden utgår krav om 

social hänsyn. Lämnar samma person leverantören under avtalstiden träder krav 

om social hänsyn åter in. 

Arbetslivsförvaltningen arbetar aktivt med detta, och distributören LBC har via 

Arbetslivsförvaltningen erbjudit placering av två deltagare för praktikplats på 

DC (se bilaga 12). Ingen av dessa praktikplatser har lett till anställning på LBC.  
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3 Måluppfyllnad 

I detta kapitel beskrivs huruvida de sex mål som angivits i avtalet Samordnad 

varudistribution har uppnåtts eller inte.  

 Ökad möjlighet för små och medelstora varuleverantörer att 
delta i kommunens upphandlingar 

Detta mål anses vara uppfyllt då implementationen av samordnad 

varudistribution ger ökade möjligheter för mindre leverantörer att kunna delta i 

kommunens upphandlingar.  

Koncerninköp har för avtal gällande livsmedel utfört förberedande arbete för 

att möjliggöra avtal med mindre, lokala leverantörer. Genom att utelämna vissa 

produkter från de stora grossistavtalen finns möjligheten att skapa avtal med en 

mindre leverantör. För genomförande i till exempel livsmedelsavtalen krävs 

initiativ från och samarbete med Borås Stads kostorganisation.  

 Minskade kostnader för upphandlade varor som 
transporteras via DC 

För livsmedelsavtalet med grossist har priserna ökat. För avtalen för frukt och 

grönt har priserna ökat marginellt, och för färskt kött har priserna minskat. 

Utvärderingen som gjorts av Koncerninköp visar att anledningen till 

prisförändringarna inte kan härledas specifikt till att leveranser sker via DC. De 

anledningar som nämns i utvärderingen är högre produktkrav samt att Borås 

Stad i förgående avtal hade väldigt låga priser relativt sett (se bilaga 1). Andra 

faktorer som kan ha bidragit till högre priser i grossistavtalet för livsmedel är 

det politiska spelet mellan samverkanskommunerna, att en part i upphandlingen 

bröt sekretessen samt att det var en varm och torr sommar. 

För torrgods ser vi en prisminskning i avtalen (se bilaga 2). Dock kan 

prissänkningen inte härröras till införandet av samordnad varudistribution. 

 Minskad miljöpåverkan 

Samordnad varudistribution har lett till färre antal leveranser och stopp till 

Borås Stads enheter, med fordon som har biogas som drivmedel vilket därmed 

bidragit till minskad miljöpåverkan i detta avgränsade flöde. Det stämmer också 

väl med Borås Stads miljömål 4, ”Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende. 

Genom att möjliggöra en ökad andel fossilfria resor och transporter såväl i den 

egna organisationen som i hela kommunen bidrar vi till uppsatta klimatmål men 

också minskad trängsel, buller, luftföroreningar och ett effektivare användande 

av befintlig infrastruktur”. Den minskade miljöpåverkan rör endast leveranser 

till Borås Stad. Eftersom det inte är möjligt att följa upp hur samma flöde hade 

påverkat miljön om kommunen använt tidigare tillvägagångssätt för leverans 

finns ingen möjlighet att avgöra huruvida samordnad varudistribution har lett 

till minskad miljöpåverkan.  

Kontroll av distributörens miljöledningssystem samt kontroll av bilar avseende 

stoppordning på körturer och fordonsspecifikationer har gjorts av 

Koncerninköp (se bilagorna 3 till 10). Utfallet är utan anmärkningar.  
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 Ökad trafiksäkerhet 

Med ruttoptimering som ger statiska körturer och kommunicerade 

leveransdagar för dynamiska körturer har Borås Stads enheter fått möjlighet att 

planera sina verksamheter då de vet när tunga fordon vistas på platsen.  

Minskningen av antalet leveranser har också bidragit till att förekomsten av 

tunga fordon minskat på skolgårdar och förskoleområden. Detta leder i sin tur 

till minskad risk för trafikolyckor. 

Genom krav på distributörens fordon har Borås Stad kunnat säkerställa att 

fordonen är utrustade med backkamera, sensorer och alkolås vilket ger tryggare 

fordon och förare (se bilagorna 11, 13, 14 och 15). Genom krav på att 

distributörens chaufförer ska redovisa yrkesbevis och utdrag ur 

belastningsregister ökar sannolikheten för ökad trafiksäkerhet. Kontroll av 

utdrag från belastningsregistret har utförts och hanterats enligt rutin av 

Koncerninköp. Inga allvarliga avvikelser har rapporterats.  

Idag är det en begränsad skara chaufförer som utför uppdraget att leverera till 

Borås Stad. Detta ger dem en erfarenhet av de leveransplatser som finns inom 

staden och som i vissa fall är svåråtkomliga. Erfarna chaufförer med kännedom 

om området ökar trafiksäkerheten vid leverans. 

 Ökad leveransprecision 

I tidigare avtal har Borås Stad inte mätt leveransprecision. Det finns heller inget 

systemstöd för att kunna mäta detta för innestående avtal. Därmed har ingen 

jämförelse kunnat göras för att identifiera om leveransprecisionen har ökat.  

Det finns dock potentiella fördelar med att Borås Stad styr över vilket datum- 

och tidsspann leveranserna ut till enheterna ska ske. Om enheterna får ett 

smalare spann för leveranser samt får färre leveranser har de möjlighet att 

begränsa tiden för varuhantering, bland annat genom minskad ställtid, och kan 

därmed lägga sin tid på andra uppgifter.  

 Möjliggöra social hänsyn för sysselsättningsfrämjande 
åtgärder 

Kravet i avtalet är att praktikplatser hos distributören under avtalsperiodens 

gång ska leda till två anställningar. Målet anses ännu inte uppfyllt eftersom 

ingen anställning har gjorts. Dock avslutas inte avtalet förrän 2023-05-01 vilket 

gör att distributören har ytterligare tid på sig för att uppfylla kravet. 
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4 Förbättringspotential  

Under perioden från avtalets start fram till oktober 2021 har flertalet 

erfarenheter gjorts av Koncerninköp. I detta kapitel presenteras 

förbättringsområden som bör tas hänsyn till eller övervägas vid nya avtal både 

med varuleverantörer och distributör.  

 En god affär 

Vid brist i kundpackning vid inleverans till DC finns det en 

debiteringsmodell inskriven i alla avtal med varuleverantörerna. Den 

innebär att ej korrekt kundpackat gods ska debiteras med DC´s 

timkostnad. Detta har medfört friktion i relationerna mellan Borås Stad, 

stadens leverantörer och distributören. För att undvika denna typ av 

friktion kan avtalen med varuleverantörerna och distributören utformas 

mer efter hur det fungerar i olika branscher. Borås Stad bör vid 

kommande varuupphandlingar sätta sig in i hur respektive bransch 

fungerar. En viss tolerans för fel bör finnas inskrivet i avtalen både med 

distributören och med varuleverantörerna, detta för att främja en god 

affär. 

 Inkommande gods  

I kommande avtal för samordnad varudistribution behövs det 

tydliggöras vad som är godkänt inkommande gods till DC med 

avseende både på packhöjd och kundpackning. Eftersom distributören 

debiterar Borås Stad för avvikelser behöver det också tydliggöras vad 

som i en inleverans till DC är godkänt att debitera vidare från 

distributören till Borås Stad.   

 Spårbarhet av gods 

Idag finns ingen möjlighet att följa enskilda kollins väg från leverantör 

via DC till beställare då skanning av gods inte tillämpas. Inte heller före 

införandet av DC fanns möjligheten att följa gods på kollinivå. Det 

medför svårigheter att avgöra ansvarsfrågan och vem som ska ta 

kostnaden för varor som försvinner. Inför framtida avtal bör 

möjligheten till scanning, och hur detta krav i så fall skulle påverka 

varuleverantören, utredas.  

I det befintliga avtalet med distributören finns möjlighet att införa 

scanning av gods. Dock saknas det i samtliga avtal med 

varuleverantörerna. 

 Ruttoptimering 

För torrgodsflödet har distributören tagit över ruttoptimeringen. 

Distributören har där en fördel eftersom denne ser det fysiska godset, 

till skillnad från Borås Stads organisation som är inte är placerad på 

terminalen. Detta gör att man hos distributören har möjlighet att ändra 

om körturer så de blir mer optimerade i de fall en leverantör till 

exempel har volymavvikelser på sitt gods.  

Ett alternativ är att Borås Stad tar över uppdraget av DC och utför 

samtliga uppdrag i hela avtalet, alltså terminal, utleverans och 
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ruttoptimering för att kunna hålla all kompetens i samma byggnad, detta 

för att kunna optimera mer då godset är synligt. 

Om all ruttoptimering läggs på distributören kan Borås Stad som kund 

ställa krav på tidpunkt när allt gods ska vara levererat till beställarna. 

Förslag på utformning för en sådan lösning är att ha ett tidsfönster för 

de olika flödena, alternativt tidpunkt på de statiska körturerna med viss 

tids förskjutning fram eller bak. Då kan uppföljning ske genom de 

”GPS-puckar” som finns i lastbilarna.  

 Alternativ debiteringsmodell 

Avtalet har en debiteringsmodell där körturer följs upp via ”GPS-

puckar” i lastbilarna. Därefter skapas ett debiteringsunderlag baserat på 

faktiskt körda kilometer och tid. Andra kommuner, till exempel 

Jönköping, debiterar antal stopp/leveranser. Detta kan vara ett 

alternativ om man i framtiden väljer att göra en förändring som innebär 

att ruttoptimeringen utförs av distributören. Då får man utföra 

stickprover eller annan typ av systematisk uppföljning för att kunna 

kontrollera debiteringsunderlag. 

 Leveransprecision 

Ett av målen i avtalet för samordnad varudistribution är ökad 

leveransprecision. Innebörden av leveransprecision är dock inte 

definierad vilket gör det svårt att följa upp. Detta bör tydliggöras. 

Borås Stad har inget affärssystem som stödjer uppföljning av 

leveransprecision för beställningar som läggs via e-handeln i Agresso. 

Följden blir att staden inte har någon möjlighet att följa upp om utlovad 

leveranstid från leverantörerna hålls. Detta bör vara möjligt att följa 

upp.  

 Inför kommande upphandlingar av varuavtal 

Avvikelser i samband med inleverans till DC har ofta sitt ursprung i 

bristande avtalsregleringar med varuleverantörer och brist i leveranser 

från leverantörer. Inför upphandling av nya avtal bör Borås Stad 

noggrant säkerställa att de uppställda kraven mot varuleverantören 

motsvarar de premisser som DC arbetar under. Detta för att DC så 

effektivt som möjligt kunna utföra samlastning. Efter att DC nu varit i 

drift i 2,5 år finns data på inleveranser och hur de kan se ut. Tack vare 

dessa lärdomar kan krav på kundpackning, mellanlägg och höjdgränser 

på lastbärare tydliggöras gentemot varuleverantören. Som förtydligande 

mot varuleverantören rekommenderas användning av visuella bilagor i 

upphandlingen. 

 Framtida möjligheter 

Då samordnad varudistribution har möjliggjort för mindre leverantörer 

att leverera till Borås Stad finns tillfälle att göra omfördelningar som kan 

innebära affärsmässiga fördelar för Borås Stad. Det kan innebära att 

Borås Stad i framtida upphandlingar har möjlighet att stycka upp 



Borås Stad 
Datum 

2022-02-03 
      

      
Sida 

16(18) 

 

Utvärdering Samordnad Varudistribution 

produktgrupper/avtal, vilket kan leda till ökad konkurrens och sänkta 

priser. 

 Konsignationslager, torrgods 

Möjligheten till ett konsignationslager i samband med DC kan utredas. 

Ett konsignationslager skulle i detta fall kunna innebära att Borås Stad 

urskiljer produkter där kort leveranstid är önskvärd. Leverantören 

ansvarar därefter för att överenskommen lagernivå av produkten hålls 

på DC. På så sätt kan beställarnas behov snabbt tillgodoses utan att 

Borås Stad själva behöver lagerhålla varorna, eftersom ägandeskapet av 

godset inte övergår till köparen förrän varan plockas från DC. 

 Borås Stads krislager 

Borås Stads krislager skulle kunna ha sin placering tillsammans med 

samordnad varudistribution. Krislagret kan då bli en del av stadens 

regelbundna varuflöde, och staden kan själv bestämma 

beställningspunkt och i större utsträckning undvika inkurans av varor 

samt minska antalet transporter. 

 Andra distributionsflöden 

Möjligheten att se över andra distributionsflöden som till exempel 

intern posthantering, flytt och tillfällig lagerhållning av möbler, 

mattransporter och flyttjänster kan undersökas.  

 Konceptet samordnad varudistribution 

Vid tidpunkten för införandet av samordnad varudistribution i Borås 

Stad var konceptet inte lika utbrett som det är idag. Andra kommuner 

har fått erfarenhet av arbetssättet, och fler kommuner har 

implementerat det. För att ytterligare förbättra och effektivisera flödet 

bör Borås Stad ta lärdom av andra kommuners erfarenheter. Detta kan 

göras genom att kontakta andra kommuner för att utbyta kunskap i 

området.  

 Borås Stads miljömål 

I Borås Stads miljöarbete är etappmål 2a ”Minskad resursanvändning 

genom ökat återbruk och materialåtervinning”. En del av detta är att 

upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier. 

Möjligheten att använda DC för att samordna detta flöde bör utredas.  
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Samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande 

framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga 

Lockryd 2:6 m fl 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna upprättat samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande 

framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl 

 

 

 

Datum 

2022-05-19 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00420 3.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande 

framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga 

Lockryd 2:6 m fl 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna upprättat samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande 

framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl 

Ärendet i sin helhet 

Svenljunga kommun har den 7 februari 2022 (Beslut i Kommunfullmäktige) 

ingått ett avtal om markanvisning av industrimark på fastigheten ”Svenljunga 

Lockryd 2:6 m fl” med Logistea AB och Holding AB Knut Hansson. Marken är 

idag varken detaljplanelagd eller beredd som industrimark. 

Arbetet med detaljplanen ska, enligt markanvisningsavtalet, påbörjas senast den 

31 mars 2022 och beräknas vara klart senast den 31 december 2023. 

Framtagandet av detaljplanen är ett mycket omfattande arbete, som under 

perioder kräver att ett flertal tjänstepersoner deltar. Svenljunga kommun har 

inte själv de personella resurser som krävs för detta arbete. Eftersom en 

etablering av en ny batterifabrik i Svenljunga kan förväntas medföra nytta även 

för de angränsande kommunerna, träffas detta samverkansavtal om 

framtagande av ny detaljplan. 

Detaljplanearbetet bedrivs som ett projekt med upphandlad plankonsult, vilken 

konsult även blir projektledare. 

Beslutsunderlag 

1. Avtal om samverkan - Framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga 

Lockryd 2:6 m fl 

2. Bilaga till Avtal om samverkan - Beräkningsmall av timpris utifrån 

självkostnadsprincipen 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Svenljunga Kommun 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Tekniska nämnden 

4. Miljö och Konsumentnämnden 

5. Samhällsplanering, Kommunstyrelsen 

6. Mark och exploatering, Kommunstyrelsen 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Avtal om samverkan 

Framtagande av detaljplan för fastigheten 

Svenljunga Lockryd 2:6 m fl  
Svenljunga kommun har den 7 februari 2022 (Beslut i Kommunfullmäktige) ingått 

ett avtal om markanvisning av industrimark på fastigheten ”Svenljunga Lockryd 2:6 

m fl” med Logistea AB och Holding AB Knut Hansson. Marken är idag varken 

detaljplanelagd eller beredd som industrimark. 

Arbetet med detaljplanen ska, enligt markanvisningsavtalet, påbörjas senast den 

31 mars 2022 och beräknas vara klart senast den 31 december 2023. 

Framtagandet av detaljplanen är ett mycket omfattande arbete, som under 

perioder kräver att ett flertal tjänstepersoner deltar. Svenljunga kommun har inte 

själv de personella resurser som krävs för detta arbete. Eftersom en etablering av 

en ny batterifabrik i Svenljunga kan förväntas medföra nytta även för de 

angränsande kommunerna, träffas detta samverkansavtal om framtagande av ny 

detaljplan. 

Detaljplanearbetet bedrivs som ett projekt med upphandlad plankonsult, vilken 

konsult även blir projektledare. 

1. Samverkande kommuner: 

Svenljunga kommun 212000-1512 

Borås Stad  212000-1561 

 

2. Tjänster om vilka det ska samverkas: 

Framtagande av samtliga handlingar för att kunna anta detaljplan för ”Svenljunga 

Lockryd 2:6 m fl”. 

Utförande och upphandling av samtliga markundersökningar och andra nödvändiga 

utredningar för framtagande av planhandlingar. 

Upprättande av andra handlingar, såsom avtal, skrivelser, promemorior och 

liknande, som genereras av detaljplanearbetet för ”Svenljunga Lockryd 2:6 m fl”. 
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Rådgivning kring mark- och exploateringsfrågor med anledning av planarbetet och 

etableringen. 

 

3. Nödvändiga beslut för framtagande av detaljplan för ”Svenljunga Lockryd 

1;26”: 

 Det ankommer på Svenljunga kommun att fatta alla nödvändiga politiska beslut för 

att kunna och sedermera också faktiskt besluta i frågan om antagande av en 

detaljplan för ”Svenljunga Lockryd 2:6 m fl” 

 

4. Ansvarig kommun för utförande: 

Svenljunga kommun ansvarar för totalsamordningen av arbetet och är 

projektägare för projektet. 

Svenljunga kommun ansvarar även för upphandling av utredare och andra 

nödvändiga resurser. Härvid ska det bl a upphandlas en plankonsult, som även ska 

vara projektledare. 

Upprättande av handlingar inför samråd, antagande och beslut ligger i 

projektledarens uppdrag. 

Svenljunga kommun har en särställning avseende lokalkännedom, kommunikation, 

ekonomi och politisk förankring inför beslut, varför Svenljunga kommun har 

ansvaret att stötta projektledaren i dessa frågor. 

Borås Stad bistår med teknisk erfarenhet och kompetens kring planarbetets 

utmaningar. 

Det ankommer på projektledaren att avropa den hjälp som behövs från Borås Stad.  

Borås Stad äger rätt till ersättning för avropade tjänster. Parterna ska ha 

regelbundna avstämningstillfällen om hur arbetet fortskrider och hur 

samverkansavtalets intentioner efterlevs. 

 

5. Kostnader och fördelning av dessa: 

Totalkostnaden för framtagande av detaljplan för ”Svenljunga Lockryd 2:6 m fl” har 

beräknats till 6 miljoner kronor. Det finns vid tecknande av detta samverkansavtal 

ingen mer detaljerad uppdelning av beräknade kostnader för respektive åtgärd. 
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Båda samverkande kommuner nedlägger nödvändigt arbete enligt vad som anges 

under punkten 4. Borås Stads nedlagda timmar redovisas separat en gång per 

kvartal till Svenljunga kommun, som har totalsamordningsansvaret. Borås Stad 

fakturerar samtidigt Svenljunga kommun för antalet redovisade timmar, med det 

självkostnadspris parterna har beräknat enligt bilagor till detta avtal för respektive 

tillhandahållen tjänst. 

Borås Stads fakturor ska ha en betalningstid om 30 dagar. Om betalning inte sker 

inom betalningsfristen, tillkommer lagstadgad dröjsmålsränta. 

 

6. Avtalsperiod: 

Detta avtal gäller fr o m den 7 februari 2022 t o m den 31 december 2023. 

 

7. Uppsägning och avtalsförlängning: 

Om inte avtalet sägs upp senast sex månader innan avtalsperiodens utgång av 

någon part, förlängs det med ett år åt gången med motsvarande uppsägningstid. 

 

8. Effekt av att avtalet sägs upp till upphörande: 

Även om Borås Stad eller Svenljunga kommun har sagt upp avtalet till upphörande 

vid avtalsperiods upphörande, är Borås Stad skyldig att fullfölja sina åtaganden 

enligt punkten 4 och äger rätt till ersättning från Svenljunga kommun för sådant 

arbete enligt punkten 5 som nedlagts t o m utgången av innevarande avtalsperiod.  

 

9. Uppsägning till följd av avtalsbrott från samverkande kommun: 

Om någon av de samverkande kommunerna bryter mot detta avtal i något 

väsentligt avseende och den kommunen inte, efter påpekande, snarast rättar sig, 

äger den andra kommunen säga upp avtalet till upphörande. Avtalet upphör då en 

månad efter sådan, skriftlig uppsägning. Borås Stad ska även under 

uppsägningstiden utföra de uppgifter Svenljunga kommun, genom den 

upphandlade projektledaren, avropar och äger rätt till ersättning enligt punkterna 

5. Om avtalet sägs upp av Svenljunga kommun, till följd av avtalsbrott av Borås Stad 

enligt denna punkt, äger Svenljunga kommun rätt till ersättning för direkta 

merkostnader i anledning av detta avtals upphörande. 
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10. Kommunfullmäktiges godkännande av avtalet: 

Kommunfullmäktige i de båda samverkande kommunerna ska godkänna detta avtal 

för att det ska vara gällande. Om sådant godkännande inte ges i båda samverkande 

kommuner senast den 30 juni 2022, faller detta avtal och blir inte bindande mot 

någon av kommunerna. Ingen av kommunerna har då någon ersättningsskyldighet 

mot den andra kommunen i anledning av detta avtal. 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav vardera parten har tagit var sitt. 

 

Svenljunga 2022-   Borås 2022- 

 

 

_________________   __________________ 
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Bilaga till Avtal om samverkan 

Beräkningsmall av timpris utifrån 

självkostnadsprincipen 
 

Beräkningarna baseras på en månadslön om 50 000 kronor, antal debiterbara 

arbetstimmar 2022 samt övriga kostnader. 

Exempel på lönekostnad 

Lön  Årskostnader Månadslön 

Årslön, 2022, kr  600 000 50 000 

Semesterdagstillägg 1,5 %  1,50% 9 000  

Summa  609 000  

PO-pålägg 2022, 39,25% 39,25% 239 033  

Lönekostnader 2022 inkl. PO-pålägg, 

kr 

 848 033  

 

Antal debiterbara arbetstimmar 2022 

Antal debiterbara arbetstimmar 2022* 1 500 

* Total arbetstid motsvarar 1 980 timmar. Semester, sjukfrånvaro, fortbildning, APT 

och annan gemensam tid räknas bort. Tid kvar uppskattas till 1 500 timmar 
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Övriga kostnader 

Övriga kostnader  Årskostnader Beskrivning 

Arbetsplats  32 000  

Städ  6 000  

Telefon  1 000  

Kontorsmaterial  1 000  

Kompetensutveckling  10 000  

Friskvård  2 500  

Övriga verksamhetsspecifika kostnader  5 000 Bil, verktyg, IT-

system mm 

Summa övriga kostnader  57 500  

    

Summa årskostnader  905 533  

    

Kommungemensam OH, 6 % 

 

 

 

6,00% 54 332 IT, personal- och 

ekonomihantering, 

kommunens 

övergripande 

administration 

Timpris 2022, kr  640  

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Rapporten godkänns 

 

 

 

 

Datum 

2022-05-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00221 1.1.1.25 Programområde 01 

Handläggare: Emelie Cergic Boberg 
 

Datum 

2022-05-16 Ingegerd Eriksson  

  Ingegerd Eriksson 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emelie Cergic Boberg 
Handläggare 
033 355209 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00221 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporten godkänns 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 

nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 

Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 

initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden.  

Den instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 

ärendet inom fastställd tidsram. 

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente skickas två gånger per år en 

rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 

Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 

progress och säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 

bolag. 

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt nio aktuella uppdrag som inte ingår 

i budget 2021. Samtliga uppdrag är föremål för politisk beredning. 

Redovisningen (rapporten) saknar ett uppdrag då berörd nämnd inte hunnit 

behandla det senast inkomna uppdraget innan stoppdatum för inlämning till 

Kommunfullmäktige. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 

nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat 

genom inkomna motioner men kan även initieras på annat sätt, till exempel 

genom beslut i redan pågående ärenden.  Den instans som får uppdraget 

ansvarar för att bereda och/eller verkställa ärendet inom fastställd tidsram. 

Beslut om uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges 

protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden 

registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och 

börjar handlägga ärendet.  
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2015-01-13 inkom från Borås Stads stadsrevision revisionsrapporten 

”Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges 

beslut”, där det föreslogs att Kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av 

Kommunfullmäktiges uppdrag borde stärkas. Med anledning av det 

framarbetades rutinen ”Borås Stads rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget”. Enligt rutinen 

skulle en uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 

rapporteras till Kommunstyrelsen två gånger på år, något som sedan dess också 

fastställts genom Reglemente för Kommunstyrelsen.  

I enlighet med Kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 

rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 

Kommunstyrelsen samt till övriga nämnder och styrelser/bolag. Detta görs för 

att följa uppdragens progress och säkerställa uppföljningen. Motioner hanteras 

dessutom i särskild ordning. De ska om möjligt beredas på sådant sätt att 

fullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes. Har beredningen inte avslutats inom ett (1) år skall 

det inom samma tid anmälas till fullmäktige. Det ska också redovisas vad som 

framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till 

om motionen ska avskrivas från vidare handläggning (KL 5 kap. 35§).  

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt nio aktuella uppdrag som inte ingår 

i budget 2022. Samtliga uppdrag är föremål för politisk beredning.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 

budget 2022 

2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022, 

Borås Stad 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Fritid- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 

2. Borås Stad, Anders Glemfelt, anders.glemfelt@boras.se 

3. Borås Stad, Carl Morberg, carl.morberg@boras.se 

4. Borås Stad, Elisabeth Eickhoff, elisabeth.eickhoff@boras.se, 

5. Borås Stad, Magnus Widén, magnus.widen@boras.se 

6. Borås Stad, Roger Kardell, roger.kardell@boras.se 

7. Borås Stad, Susanne Bladh, susanne.bladh@boras.se 

8. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se 

9. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

mailto:FF.diarium@boras.se
mailto:anders.glemfelt@boras.se
mailto:carl.morberg@boras.se
mailto:elisabeth.eickhoff@boras.se
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mailto:FN.diarium@boras.se
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2022 

Borås Stad 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2022 Kommentar 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

 
Alternativa lösningar har tagits fram för politisk beredning. 

(Kommunstyrelsen) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med uppdraget startade redan 2015 med att en 
arbetsgrupp från Servicekontoret samt Stadsledningskansliet 
började kolla på de olika alternativ som fanns då. Antingen lösa 
uppdraget via en e-tjänst, via personalsystemet eller via vårt 
förtroendemannaregister. När arbetsgruppen startade fanns det 
ingen färdig lösning från någon av våra leverantörer. Det inledes 
ett arbete med leverantören av kommunens personalsystem och 
det arbetet har pågått sedan dess, med ett avbrott under Corona 
pandemin. 
 
Kommunens leverantör av personalsystemet har nu tagit fram 
en ny lösning som håller på att testat på Servicekontoret, 
tidplanen va att under februari 2022 testa systemet på några 
nämnder, dock har detta inte gått att genomföra då det finns två 
viktiga utvecklingspunkter som inte är klara för att vi ska kunna 
hantera nämndhanteringen fullt ut, alltså lägga på de extra 
funktioner som gör att man kan ha olika roller för 
nämnhanteringen. T.ex att den förtroendevalda själv kan gå in 
registrera avvikelser, söka ersättning för parkering osv. 
 
Faller allt väl ut är planen att samtliga nämnder ska använda 
systemet i samband med den nya mandatperioden 2022-2026 
(Kommunstyrelsen) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet ligger för politisk beredning, avvaktar nästa steg. 

(Kommunstyrelsen) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbete pågår med att se över bestämmelserna i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 

(Kommunstyrelsen) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 

 Delvis 
geno

1 (st) Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokumentet för beställar- utförarmodellen 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2022 Kommentar 

entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

mfört 
 

tas fram av Kommunstyrelsen (Kommunstyrelsen) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Bolaget planerar att testa konceptet under tre lördagar i maj. 
Bolaget inväntar för närvarande svar på att få de föreslagna 
platserna godkända av berörda myndigheter. Planen var att 
konceptet med en tillfällig mobil miniåtervinningscentral skulle 
varit på plats, men dessvärre har arbetet försenats främst 
kopplat till Covid-19. Konceptet bygger på en mobil 
miniåtervinningscentral som placeras ut på en lämplig plats i 
staden (Kommunala bolag) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Bolaget har genomfört pilotförsök för produktion av biokol med 
fraktionerna avloppsslam, trädgårdsavfall och gödsel från 
Djurparken och inväntar resultat från analyserna. 
(Kommunala bolag) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

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

(Kommunstyrelsen) 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

3 (st) 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har testat menssäkrade 
toaletter på badhusen, den öppna ungdomsverksamheten och 
på mötesplatserna. Testperioden upplevs ha fungerat bra och en 
uppföljning ska genomföras i samband med att uppdrag utanför 
budget redovisas i samband med tertial 2. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
 
Planering är påbörjad. (Grundskolenämnden) 
 
Uppdraget är att införa menssäkrade toaletter på prov, för att 
sedan utvärdera. Planeringen är påbörjad.  (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 2022 för kommunstyrelsen 

 

Uppföljningen av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget per 
april 2022 för Kommunstyrelsen godkänns och rapporten översänds till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Datum 

2022-05-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00222 1.1.1.25 Programområde 01 

Handläggare: Emelie Cergic Boberg 
 

Datum 

2022-05-16 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00222 1.1.1.25 

  

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 2022 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktig Uppföljningen av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget per april 2022 för Kommunstyrelsen godkänns och rapporten 

översänds till Kommunfullmäktige 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 

nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 

Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 

initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden. Den 

instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 

ärendet inom fastställd tidsram.  

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 

rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 

Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 

progress och säkerställa kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 

bolag.  

I bilagan till detta ärende finns totalt sex aktuella uppdrag redovisade, samtliga 

är föremål för politisk beredning. 

 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 

nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat 

genom inkomna motioner men kan även initieras på annat sätt, till exempel 

genom beslut i redan pågående ärenden. Den instans som får uppdraget 

ansvarar de för att bereda och/eller verkställa ärendet inom fastställd tidsram.  

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente skickas två gånger per år en 

rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 

Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 

progress och säkerställa kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 

bolag.  
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Motioner hanteras dessutom i särskild ordning. De ska om möjligt beredas på 

sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen 

eller medborgarförslaget väcktes. Har beredningen inte avslutats inom ett (1) år 

ska det inom samma tid anmälas till Kommunfullmäktige. Det ska också 

redovisas vad som framkommit vid beredningen. Kommunfullmäktige har då 

att ta ställning till om motionen ska avskrivas från vidare handläggning (KL 5 

kap. 35§).  

I bilagan till detta ärende finns totalt sex aktuella uppdrag redovisade, samtliga 

är föremål för politisk beredning. 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 

2022 för kommunstyrelsen  

2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022, 

nämndens rapport, Kommunstyrelsen 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 

 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2022, nämndens rapport) 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2022 Kommentar 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

 
Alternativa lösningar har tagits fram för politisk beredning. 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med uppdraget startade redan 2015 med att en 
arbetsgrupp från Servicekontoret samt Stadsledningskansliet 
började kolla på de olika alternativ som fanns då. Antingen lösa 
uppdraget via en e-tjänst, via personalsystemet eller via vårt 
förtroendemannaregister. När arbetsgruppen startade fanns det 
ingen färdig lösning från någon av våra leverantörer. Det inledes 
ett arbete med leverantören av kommunens personalsystem och 
det arbetet har pågått sedan dess, med ett avbrott under Corona 
pandemin. 
 
Kommunens leverantör av personalsystemet har nu tagit fram 
en ny lösning som håller på att testat på Servicekontoret, 
tidplanen va att under februari 2022 testa systemet på några 
nämnder, dock har detta inte gått att genomföra då det finns två 
viktiga utvecklingspunkter som inte är klara för att vi ska kunna 
hantera nämndhanteringen fullt ut, alltså lägga på de extra 
funktioner som gör att man kan ha olika roller för 
nämnhanteringen. T.ex att den förtroendevalda själv kan gå in 
registrera avvikelser, söka ersättning för parkering osv. 
 
Faller allt väl ut är planen att samtliga nämnder ska använda 
systemet i samband med den nya mandatperioden 2022-2026 
 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärendet ligger för politisk beredning, avvaktar nästa steg. 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbete pågår med att se över bestämmelserna i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 

 Delvis 
geno

1 (st) Den gemensamma koncernpolicyn kommer att ses över i 
samband med att styrdokumentet för beställar- utförarmodellen 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2022 Kommentar 

entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

mfört 
 

tas fram av Kommunstyrelsen 

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

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

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

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

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00540 739 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: 

Nya boendeformer för äldre. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad          

Sammanfattning 

Kerstin Hermansson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-29 

lämnat in förslaget att ge uppdrag till Vård- och äldrenämnden att tillsammans 

med kommunala bostadsbolag ta fram ett koncept för bemannade 

trygghetsboenden samt nischade boenden. Centerpartiet har identifierat ett 

glapp mellan trygghetsboende och vård- och omsorgboende. Förslaget innebär 

att införa ett mellanting mellan de befintliga boendeformerna och förslaget 

förutsätter att boendeformen bedöms som bistånd.          

Motionen har skickats på remiss till centrala pensionärsrådet och Vård- och 

äldrenämnden. Vid mötet den 1 mars 2017 beslutade rådet att tillstyrka 

motionen. Vård- och äldrenämnden föreslog att Kommunfullmäktige skulle 

avslå motionen. 

Ärendet i sin helhet 

Kerstin Hermansson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-29 

lämnat in förslaget att ge uppdrag till Vård- och äldrenämnden att tillsammans 

med kommunala bostadsbolag ta fram ett koncept för bemannade 

trygghetsboenden samt nischade boenden samt att öka antalet 

trygghetsbostäder.          

Motionen har skickats på remiss till centrala pensionärsrådet och Vård- och 

äldrenämnden. Vid mötet den 1 mars 2017 beslutade rådet att tillstyrka 

motionen.  

Vård- och äldrenämnden föreslog att Kommunfullmäktige skulle avslå 

motionen. Skälen som angavs var dels att frågan om nischade boenden är en 

fråga för fastighetsägaren som hyr ut bostäderna, dels att det finns 

trygghetsskapande åtgärder i dagens trygghetsboenden.  

Vård- och äldrenämnden gav i samband med redovisningen av 

budgetuppdraget 2017 förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 



Borås Stad 
  Sida 
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att skapa ett biståndsbedömt trygghetsboende. Uppdraget skulle utgå från 

förtydligandet i socialtjänstlagen 5 kap. 5 § som gjordes 2 april 2019.  

Ur utredningen går att läsa att det finns behov av alternativa och tillgängliga 

bostäder för äldre men att om Vård- och äldrenämnden beslutar att införa 

boendeformen behöver nämnden säkerställa att det finns tillräckligt många 

lägenheter för att tillgodose behovet.  

När budgetuppdraget gavs 2017 redovisade Vård- och äldrenämnden 145 

stycken lägenheter i kategorin trygghetsbostäder. År 2022 fanns 221 stycken 

trygghetsbostäder. De kommunala bostadsbolagen planerar trygghetsbostäder i 

Fristad och Viskafors samt i det nya området Regementsstaden. Cirka 80 nya 

lägenheter i Viskafors och i Regementsstaden beräknas vara inflyttningsklara 

under 2022. 29 stycken trygghetsbostäder i Fristad beräknas vara 

inflyttningsklara under 2023. Utöver dessa projekt planeras det för 

nybyggnation i Dalsjöfors med 35 stycken och det projekteras i Brämhult med 

lägenheter. Ett av syftena med motionen var att öka antalet trygghetsbostäder 

vilket innebär att syftet med motionen således är uppfyllt. 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Vård- och äldrenämnden har i ovan redovisade rapporter kunnat konstatera att 

det finns visst intresse hos målgruppen. Efter budgetuppdraget att öka antalet 

trygghetsbostäder kan Kommunstyrelsen konstatera att syftet med motionen är 

uppfyllt. Kommunstyrelsen anser att motionen anses vara besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Nya boendeformer för äldre, 2016-06-29 

2. Yttrande Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20 

3. Yttrande Vård- och äldrenämnden, 2017-04-27 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



MOTION  2016-06-28 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  CENTERPARTIET 

 

Nya boendeformer för äldre. 

 
Det regelverk för trygghetsboenden som finns idag anger att kommunen står för en 
aktivitetssamordnare i fastigheten, som kan vara behjälplig med att skapa olika slags sociala 
aktiviteter för dem som valt att bosätta sig på ett trygghetsboende. För den pigga pensionären är 
det mycket bra att det skapas aktiviteter och social samvaro.  
 
Centerpartiet har dock identifierat att det för många äldre finns ett glapp mellan trygghetsboende 
och vård- och omsorgsboende. På ett trygghetsboende saknas den trygghet som namnet 
indikerar, det finns nämligen ingen personal som kan vara behjälplig med omsorg och service i 
det egna hemmet. Tvärtom är det på ett vård- och omsorgsboende, där finns omsorg dygnet runt 
men den äldres bostad är ofta förlagt i en korridor eller liknande vilket gör att känslan mer är som 
en institution.  
 
Vi vill ha bemannade trygghetboenden, där de äldre bor i sina egna lägenheter och där det finns 
tillgång till viss personal för omsorg och service från morgon till kväll. Ett annat namn på den typ 
av boende, som vi identifierat saknas för många äldre, är serviceboende.  
 
Centerpartiets förslag är att Borås Stad som ett mellanting ska skapa bemannade 
trygghetsboenden som en nivå mellan trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. Att få 
plats på ett bemannat trygghetsboende ska vara föremål för biståndsbedömning.  
 
Byggnation eller iordningställande av bemannade trygghetsboenden kan med fördel ske genom 
de kommunala bostadsbolagen.  
 
Centerpartiet vill också att det ska finnas nischade trygghetsboenden, inom exempelvis natur och 
kultur. Genom särskilda nischer kan det bli attraktivare för äldre att välja ett boende där det finns 
service, vilket frigör bostäder till flyttkedjor. Nischerna kan gälla både ordinärt trygghetsboende 
och det som vi kallar bemannade trygghetsboenden. 
  
Boendeformen bemannade trygghetsboenden kommer utgöra svaret på en idag saknad länk 
mellan eget boende med hemtjänst, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta 
 

Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att tillsammans med de kommunala 
bostadsbolagen ta fram ett koncept för bemannade trygghetsboenden, samt något nischat inom exempelvis kultur 
eller natur, i enlighet med motionens intentioner.  
 
För Centerpartiet 
Kerstin Hermansson 
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Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

 Diarienummer 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Motion: Nya boendeformer för äldre 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0540 
 

Centrala pensionärsrådets beslut 

Centrala pensionärsrådet har tagit del av remissen Nya boendeformer för äldre. Vid 
sammanträdet den 1mars 2017 § 8 beslutade rådet att tillstyrka motionen.  

motionen. 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 
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Protokollsutdrag  

  Sammanträdesdatum 
  2017-04-20 

 
§ 55 2017/VAN0031 

 
Svar på motion: Nya boendeformer för äldre  
 
Motionen beskriver att det för många äldre, finns ett glapp mellan trygghetsboende och 
vård- och omsorgsboende. Motionären vill ha bemannade trygghetsboenden, där de äldre 
bor i sina egna lägenheter och där det finns tillgång till personal för omsorg och service 
från morgon till kväll. I motionen föreslås vidare att det ska finnas nischade 
trygghetsboenden inom exempelvis natur och kultur, samt att nischerna kan gälla både 
ordinärt trygghetsboende och bemannade trygghetsboende. 
 
Det finns redan idag trygghetsskapande åtgärder i anslutning till trygghetsboenden och det 
går dessutom utöver detta att ansöka om hemtjänst. Dessutom har Vård- och 
äldrenämnden i uppdrag i budget att utreda en liknande boendeform som motionen 
beskriver. 
 
I motionen föreslås också att koncept för nischade trygghetsboenden ska tas fram, i syfte 
att göra dem mer attraktiva. Detta är snarare en marknadsföringsfråga för de bostadsbolag 
som tillhandahåller trygghetsbostäder. Mot denna bakgrund föreslås att Vård- och 
äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avstyrka motionen ”Nya 
boendeformer för äldre”. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet:  
Ida Legnemarks (V) förslag:  

- Föreslå Kommunfullmäktige att motionen ”Nya boendeformer för äldre” förklaras 
besvarad, enligt reviderat förslag, se bilaga ”Ärende 7 Reviderat förslag Rödgröna”.  

 
Kerstin Hermanssons (C) förslag:  

- Föreslå Kommunfullmäktige att motionen ”Nya boendeformer för äldre” bifalls 
enligt bilaga ”Ärende 7 Alternativt förslag Alliansen”.  

 
Beslutsomgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och äldrenämnden beslutar 
i enlighet med Ida Legnemarks förslag. Omröstning begärs.  
 
Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsomgång:  
Ja innebär bifall till Ida Legnemarks (V) förslag.  
Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag.  
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Omröstningsresultat 
Vid omröstning rösas ja av Bengt Bohlin (S), Mohammed Ben Maaouia (S), Marie 
Sandberg (S), Ingela Andersson (S), Tauno Haikara (S) och Ida Legnemark (V). Röstar nej 
gör Kerstin Hermansson (C), Anna-Clara Stenström (M), Johan Wikander (L), Bill 
Bakkemose (M) och Björn Qvarnström (SD).  
 
Med 6 ja-röster för Legnemarks förslag och 5 nej-röster för Hermanssons förslag, beslutar 
Vård- och äldrenämnden att bifalla Legnemarks förslag.  

 
Beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att:  
 

1. Föreslå Kommunfullmäktige att motionen ”Nya boendeformer för äldre” förklaras 
besvarad, enligt reviderat förslag, se bilaga ”Ärende 7 Reviderat förslag Rödgröna”.   

 

Reservation:  
Kerstin Hermansson (C), Anna-Clara Stenström (M), Johan Wikander (L), Bill Bakkemose 
(M) reserverar sig till förmån för alliansens förslag.  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  

 

Vid protokollet 
 

Malin Länsberg 
2017-04-26 

Ordförande    Justerande ledamot 
Ida Legnemark   Johan Wikander 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 april 2017.  
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
 
Malin Länsberg 
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033-35 35 83 
karin.redberg@boras.se 

 
         
                             
                          

Svar på motion: Nya boendeformer för äldre 

 

Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Föreslå Kommunfullmäktige att motionen ”Nya boendeformer för 
äldre” avstyrks. 

 

Sammanfattning 
Motionären Kerstin Hermansson (C) beskriver att det för många äldre, 
finns ett glapp mellan trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. 
Motionären vill ha bemannade trygghetsboenden, där de äldre bor i sina 
egna lägenheter och där det finns tillgång till personal för omsorg och 
service från morgon till kväll. I motionen föreslås vidare att det ska finnas 
nischade trygghetsboenden inom exempelvis natur och kultur, samt att 
nischerna kan gälla både ordinärt trygghetsboende och bemannade 
trygghetsboende.  
 
Det finns redan idag trygghetsskapande åtgärder i anslutning till 
trygghetsboenden och det går dessutom utöver detta att ansöka om 
hemtjänst. Dessutom har Vård- och äldrenämnden i uppdrag i budget att 
utreda en liknande boendeform som motionen beskriver.  
 
I motionen föreslås också att koncept för nischade trygghetsboenden ska 
tas fram, i syfte att göra dem mer attraktiva. Detta är snarare en 
marknadsföringsfråga för de bostadsbolag som tillhandahåller 
trygghetsbostäder. 
 
Mot denna bakgrund föreslås att Vård- och äldrenämnden beslutar föreslå 
Kommunfullmäktige att avstyrka motionen ”Nya boendeformer för äldre”. 
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Ärendet i sin helhet 
 
Motionen i sammanfattning 
Vård- och äldrenämnden har att lämna yttrande över motionen ”Nya 
boendeformer för äldre”. Motionären Kerstin Hermansson (C) beskriver att 
det för många äldre, finns ett glapp mellan trygghetsboende och vård- och 
omsorgsboende. På ett trygghetsboende saknas den trygghet som namnet 
indikerar, eftersom det inte finns någon personal behjälplig med omsorg 
och service i det egna hemmet. Motionären vill ha bemannade 
trygghetsboenden, där de äldre bor i sina egna lägenheter och där det finns 
tillgång till personal för omsorg och service från morgon till kväll. Denna 
typ av boende skulle benämnas som serviceboende.  
 
I motionen föreslås vidare att det ska finnas nischade trygghetsboenden 
inom exempelvis natur och kultur. Genom särskilda nischer kan det bli 
attraktivare för äldre att välja ett boende där det finns service, vilket frigör 
bostäder och flyttkedjor. Nischerna kan gälla både ordinärt trygghetsboende 
och bemannade trygghetsboende.  
 
Motionären föreslår att Vård- och äldrenämnden uppdras att tillsammans 
med de kommunala bostadsbolagen ta fram ett koncept för bemannade 
trygghetsboenden, samt något nischat inom exempelvis kultur eller natur.   
 
Yttrande 
Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit för att ge äldre, 
som önskar det, tillgång till större gemenskap och trygghet. För att flytta in i 
en trygghetsbostad behövs inget biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. 
Trygghetsbostaden är en vanlig lägenhet anpassad för äldre och den 
enskilde tecknar ett eget hyreskontrakt med hyresvärden. För att få hyra 
trygghetsbostad måste minst en person i hushållet vara 70 år eller äldre. 
Personer som är 85 år eller äldre har förtur.  
 
Eftersom det i anslutning till trygghetsbostäder finns former för gemenskap 
och service, t.ex. restaurang, andra utrymmen för gemenskap samt en 
aktivitetssamordnare som ordnar aktiviteter i huset, finns det goda 
förutsättningar för att hyresgästerna ska känna sig trygga, vilket är själva 
syftet med boendeformen.  
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Om hyresgästen upplever otrygghet och behov av service- och/eller 
omvårdnadsinsatser kan den enskilde ansöka om hemtjänst. På detta vis 
tillgodoses behovet av trygghet utan att fler boendeformer skapas. Om ett 
trygghetsboende istället bemannas från morgon till kväll samt vid helger 
behövs 7,5 årsarbetare enligt schablonberäkning, vilket innebär 4 023 tkr i 
personalkostnader. Uträkningen avser bemanning med två omvårdnads-
personal dagtid, för att möjliggöra utförande av vissa omvårdnadsinsatser, 
samt en omvårdnadspersonal kvällstid. Aktivitetssamordnare är också med i 
schablonberäkningen.    
 
I 5 kap 5§ 2 st socialtjänstlagen har kommunen ansvar att inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 
särskilt stöd. Att upprätta fler boendeformer skulle skapa svårigheter för 
brukare och biståndshandläggare, då det skulle bli otydligt vilka regler som 
gäller för vilka boenden. Att utgå från det ansvar kring boendeformerna 
som regleras i socialtjänstlagen, bedöms tillräckligt samt mest rättssäkert och 
tydligt.  
 
I projektet ”Ett gott liv var dag” framkom att det finns ett ökat behov av 
trygghetsbostäder.  Vård- och äldrenämnden påtalar därför i yttrande över 
ny översiktsplan, att det finns behov av planering för att bygga fler 
trygghetsbostäder, samt att de byggs i lägen där det finns bra service, tillgång 
till kollektivtrafik och mötesplatser. Att utöka antalet trygghetsbostäder, mot 
stadens idag 221 lägenheter, är angeläget eftersom just denna boendeform 
efterfrågades av äldre personer i samband med kartläggning av tillgängliga 
bostäder för äldre. 
 
Att ta fram koncept för nischade trygghetsboenden i syfte att göra dem mer 
attraktiva, är snarare en marknadsföringsfråga för de bostadsbolag som 
tillhandahåller trygghetsbostäder än ett uppdrag för vård- och 
äldrenämnden. Den nisch som finns i Borås idag är det finsktalande boende 
på Hultasjögatan 7, Hultasjöns seniorboende, som fungerar som ett 
trygghetsboende.  
 
Vård- och äldrenämnden har i budget 2017 fått i uppdrag att utreda 
boendeformen Trygghetsboende Plus, som är en dygnet-runt-bemannad 
form av trygghetsboende. En ny boendeform som överensstämmer med 
delar av motionens intentioner, ska alltså utredas enligt beslut.  
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Bedömning med förslag till beslut 
Det finns redan idag trygghetsskapande åtgärder i anslutning till 
trygghetsboenden och det går dessutom utöver detta att ansöka om 
hemtjänst. Dessutom har Vård- och äldrenämnden i uppdrag i budget att 
utreda en liknande boendeform som motionen beskriver.  
 
I motionen föreslås också att koncept för nischade trygghetsboenden ska 
tas fram, i syfte att göra dem mer attraktiva. Detta är snarare en 
marknadsföringsfråga för de bostadsbolag som tillhandahåller 
trygghetsbostäder. 
 
Mot denna bakgrund föreslås att Vård- och äldrenämnden beslutar föreslå 
Kommunfullmäktige att avstyrka motionen ”Nya boendeformer för äldre”. 
 

Beslutsunderlag 
Tillgängliga bostäder för äldre, dnr: 2016/SDNO 0181 (överfört till 
2017/VAN 0001) 
Borås Stads regler för trygghetsbostäder, dnr: 2015/KS 0577 
 

Samverkan 
Ärendet har samverkats vid FSG 2017-04-12. 

  
VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN  

    

  
Ulrika Gustafson  Maria Rangefil 
Förvaltningschef Chef för kvalitet- och  

utvecklingsfunktionen 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
 
 



ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG   2017-04-20 

Nya boendeformer för äldre 
 
Förslag till beslut 
 
Föreslå Kommunfullmäktige att motionen ”Nya boendeformer för äldre” bifalls 

 
Ärendet 
 
Det finns idag ett glapp för äldre mellan trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. På 
trygghetsboende saknas delvis den trygghet som namnet indikerar. Det finns ingen personal som 
kan vara behjälplig med omsorg och service i det egna hemmet. 
 
Oro och ensamhet är en av de stora anledningarna för våra äldre att de inte vill bo kvar ensamma 
i sina lägenheter utan vill flytta till ett trygghetsboende. När det gäller trygghet för våra äldre sett 
till ensamhet och oro avhjälps inte det med hemtjänstinsatser. 
 
Vi vill ha bemannade trygghetsboende, där de äldre bor i sina egna lägenheter där det finns 
tillgång till personal för omsorg och service. 
 
Boendeformen bemannad trygghetsboende kommer att utgöra svaret på en idag saknad länk 
mellan eget boende med hemtjänst, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. 
 
Genom nischade trygghetsboende kan det bli attraktivare för äldre att välja ett boende där det 
finns service. Nischerna kan gälla både ordinärt trygghetsboende och det som kallas bemannade 
trygghetsboende 
 
Vård och äldrenämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att motionen ”Nya 
boendeformer för äldre” bifalls 
 
För Allianspartierna 
 
Kerstin Hermansson (C)   
1:e vice ordförande 
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Svar på motion: Nya boendeformer för äldre 

 
Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Föreslå Kommunfullmäktige att motionen ”Nya boendeformer för 
äldre” förklaras besvarad. 

 

Sammanfattning 
Motionären Kerstin Hermansson (C) beskriver att det för många äldre, 
finns ett glapp mellan trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. 
Motionären vill ha bemannade trygghetsboenden, där de äldre bor i sina 
egna lägenheter och där det finns tillgång till personal för omsorg och 
service från morgon till kväll. I motionen föreslås vidare att det ska finnas 
nischade trygghetsboenden inom exempelvis natur och kultur, samt att 
nischerna kan gälla både ordinärt trygghetsboende och bemannade 
trygghetsboende. Nämnden instämmer i att behovet av tillgängliga bostäder 
för äldre är stort, inte minst när det gäller trygghetsbostäder.  
 
Det finns redan idag trygghetsskapande åtgärder i anslutning till 
trygghetsboenden och det går dessutom utöver detta att ansöka om 
hemtjänst. Dessutom har Vård- och äldrenämnden i uppdrag i budget att 
utreda en liknande boendeform som motionen beskriver. Motionen 
stämmer på många sätt väl överens med detta budgetuppdrag. Hur 
omfattande bemanningen ska vara behöver dock utredas närmare. 
Reglementet för ordinarie trygghetsbostäder revideras under våren, när 
dessa är fastställda behöver även reglemente för trygghetsbostäder plus 
utformas, för att de ska nå rätt målgrupp. Likaså behöver så kallad 
anvisningsrätt till dessa bostäder utredas. 
 
I motionen föreslås också att koncept för nischade trygghetsboenden ska 
tas fram, i syfte att göra dem mer attraktiva. Detta är intressant, men snarare 
en marknadsföringsfråga för de bostadsbolag som tillhandahåller 
trygghetsbostäder. 
 
Mot denna bakgrund föreslås att Vård- och äldrenämnden beslutar föreslå 
Kommunfullmäktige att förklara motionen ”Nya boendeformer för äldre” 
besvarad. 
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Ärendet i sin helhet 
 
Motionen i sammanfattning 
Vård- och äldrenämnden har att lämna yttrande över motionen ”Nya 
boendeformer för äldre”. Motionären Kerstin Hermansson (C) beskriver att 
det för många äldre, finns ett glapp mellan trygghetsboende och vård- och 
omsorgsboende. På ett trygghetsboende saknas den trygghet som namnet 
indikerar, eftersom det inte finns någon personal behjälplig med omsorg 
och service i det egna hemmet. Motionären vill ha bemannade 
trygghetsboenden, där de äldre bor i sina egna lägenheter och där det finns 
tillgång till personal för omsorg och service från morgon till kväll. Denna 
typ av boende skulle benämnas som serviceboende.  
 
I motionen föreslås vidare att det ska finnas nischade trygghetsboenden 
inom exempelvis natur och kultur. Genom särskilda nischer kan det bli 
attraktivare för äldre att välja ett boende där det finns service, vilket frigör 
bostäder och flyttkedjor. Nischerna kan gälla både ordinärt trygghetsboende 
och bemannade trygghetsboende.  
 
Motionären föreslår att Vård- och äldrenämnden uppdras att tillsammans 
med de kommunala bostadsbolagen ta fram ett koncept för bemannade 
trygghetsboenden, samt något nischat inom exempelvis kultur eller natur.   
 
Yttrande 
Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit för att ge äldre, 
som önskar det, tillgång till större gemenskap och trygghet. För att flytta in i 
en trygghetsbostad behövs inget biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. 
Trygghetsbostaden är en vanlig lägenhet anpassad för äldre och den 
enskilde tecknar ett eget hyreskontrakt med hyresvärden. För att få hyra 
trygghetsbostad måste minst en person i hushållet vara 70 år eller äldre. 
Personer som är 85 år eller äldre har förtur.  
 
Eftersom det i anslutning till trygghetsbostäder finns former för gemenskap 
och service, t.ex. restaurang, andra utrymmen för gemenskap samt en 
aktivitetssamordnare som ordnar aktiviteter i huset, finns det goda 
förutsättningar för att hyresgästerna ska känna sig trygga, vilket är själva 
syftet med boendeformen.  
 
Om hyresgästen upplever otrygghet och behov av service- och/eller 
omvårdnadsinsatser kan den enskilde ansöka om hemtjänst. På detta vis 
tillgodoses behovet av trygghet utan att fler boendeformer skapas. Om ett 
trygghetsboende istället bemannas från morgon till kväll samt vid helger 
behövs 7,5 årsarbetare enligt schablonberäkning, vilket innebär 4 023 tkr i 
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personalkostnader. Uträkningen avser bemanning med två omvårdnads-
personal dagtid, för att möjliggöra utförande av vissa omvårdnadsinsatser, 
samt en omvårdnadspersonal kvällstid. Aktivitetssamordnare är också med i 
schablonberäkningen.    
 
I 5 kap 5§ 2 st socialtjänstlagen har kommunen ansvar att inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 
särskilt stöd. Att upprätta fler boendeformer skulle skapa svårigheter för 
brukare och biståndshandläggare, då det skulle bli otydligt vilka regler som 
gäller för vilka boenden. Att utgå från det ansvar kring boendeformerna 
som regleras i socialtjänstlagen, bedöms tillräckligt samt mest rättssäkert och 
tydligt.  
 
I projektet ”Ett gott liv var dag” framkom att det finns ett ökat behov av 
trygghetsbostäder.  Vård- och äldrenämnden påtalar därför i yttrande över 
ny översiktsplan, att det finns behov av planering för att bygga fler 
trygghetsbostäder, samt att de byggs i lägen där det finns bra service, tillgång 
till kollektivtrafik och mötesplatser. Att utöka antalet trygghetsbostäder, mot 
stadens idag 221 lägenheter, är angeläget eftersom just denna boendeform 
efterfrågades av äldre personer i samband med kartläggning av tillgängliga 
bostäder för äldre. 
 
Att ta fram koncept för nischade trygghetsboenden i syfte att göra dem mer 
attraktiva, är snarare en marknadsföringsfråga för de bostadsbolag som 
tillhandahåller trygghetsbostäder än ett uppdrag för vård- och 
äldrenämnden. Den nisch som finns i Borås idag är det finsktalande 
trygghetsboendet på Hultasjögatan 7, Hultasjöns seniorboende.  
 
Vård- och äldrenämnden har i budget 2017 fått i uppdrag att utreda 
boendeformen Trygghetsboende Plus, som är en dygnet-runt-bemannad 
form av trygghetsboende. En ny boendeform som överensstämmer med 
delar av motionens intentioner, ska alltså utredas enligt beslut.  
 
 
Bedömning med förslag till beslut 
Det finns redan idag trygghetsskapande åtgärder i anslutning till 
trygghetsboenden och det går dessutom utöver detta att ansöka om 
hemtjänst. Dessutom har Vård- och äldrenämnden i uppdrag i budget att 
utreda en liknande boendeform som motionen beskriver.  
 
I motionen föreslås också att koncept för nischade trygghetsboenden ska 
tas fram, i syfte att göra dem mer attraktiva. Detta är snarare en 
marknadsföringsfråga för de bostadsbolag som tillhandahåller 
trygghetsbostäder. 
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Datum 

2022-07-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00443 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 

Exner (SD): Motion: Samordnare mot antisemitism i 

skolan 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad          

Sammanfattning 

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

sammanträde 2021-05-05 lämnat in förslaget att inrätta en kommunal 

samordnare mot antisemitism i skolan. De antisemitiska strömningarna har 

tilltagit i styrka de senaste decennierna på den europeiska kontinenten men även 

markant i Sverige. Hösten 2019 ingick Malmö stad och Judiska Församlingen 

Malmö en samverkansöverenskommelse om att motarbeta antisemitism och 

stärka förutsättningarna för judiskt liv i Malmö. Som ett led i detta arbete 

tillsattes en samordnare mot antisemitism i skolan.  

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Grundskolenämnden 

och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som alla tre avstyrker 

motionen. 

Det framgår av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) vilka 

åtgärder som förskolorna, skolorna och fritidshemmen ska arbeta med på ett 

förebyggande och främjande plan. Exempelvis innehåller skollagen 

bestämmelser om ett målinriktat arbete, skyldighet att förebygga och förhindra 

kränkande behandling samt om plan mot kränkande behandling. Borås stads 

utbildningsverksamhet ska arbeta systematiskt mot kränkande behandling och 

diskriminering samt värdegrundsarbete med stöd av förvaltningarna. 

Grundskoleförvaltningen har ett uppdrag att anordna resor för högstadieelever 

till Auschwitz. Sedan 2019 är våldsprevention, diskriminering mot de nationella 

minoriteterna, främlingsfientlighet och rasism bärande delar av 

värdegrundsarbetet. 

Svarande nämnder menar att kommunen har funktioner tillsatta som har till 

uppgift att bevaka den här typen av frågor samt ge förslag på och samordna 

aktiviteter inom staden. Borås Stad har en MR-strateg och projektledare på 

Stadsledningskansliet samt samordnare på Arbetslivsförvaltningen för 

minoritetsfrågor. Borås Stad ska värna alla minoriteters rättigheter. 
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Kommunstyrelsen delar svarande nämnders uppfattning och anser motionen 

besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Samordnare mot antisemitism i skolan 

2. Förskolenämnden remissvar 

3. Grundskolenämndens remissvar 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens remissvar 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



Borås Stad 
2021-05-05 

Motion 
 
 

Samordnare mot antisemitism i skolan 

Antisemitismen är en farsot som har plågat mänskligheten i sekler och dess yttersta konsekvens med 
utrotningen av 6 miljoner judar är en skam för världen. Antisemitismen antar ständigt nya former 
och verkar aldrig dö ut, utan kräver ett ständigt arbete att hålla tillbaka. 

De antisemitiska strömningarna har tilltagit i styrka de senaste decennierna på den europeiska 
kontinenten men även markant i Sverige.  En av tre judar i Sverige uppger att de utsatts för olika 
former av antisemitiska trakasserier det senaste året, och vi har bevittnat brandattentat mot 
synagogor i bland annat Göteborg och Malmö. Detta har resulterat i att allt fler människor känner sig 
tvingade att dölja sin judiska identitet för att undgå trakasserier och attacker. 

Den 30 mars 2010 kritiserade inrikesminister Mikael Damberg (S) kommunernas bristande kunskaper 
och arbete mot den växande antisemitismen i en intervju i samband med attentat mot judar i Umeå. 
En kritik som är befogad. 

Hösten 2019 ingick Malmö stad och Judiska Församlingen Malmö en samverkansöverenskommelse 
om att motarbeta antisemitism och stärka förutsättningarna för judiskt liv i Malmö. Som ett led i 
detta arbete tillsattes en samordnare mot antisemitism i skolan. Som en första uppgift för denna 
samordnare var att göra en kartläggning av antisemitismen i Malmös utbildningsväsende. Under 
2020-2021 pågick en undersökning om förekomsten av antisemitism inom Malmös förskolor, 
grundskolor, gymnasier och SFI/vuxenutbildningar. Utöver denna kartläggning ingår det i det 
kommunala samordnaruppdraget att ta fram utbildningsmaterial samt vara en resurs och stöd för 
skolorna.  

Åren 1945–1947 kom ca 800 judiska flyktingar till Borås och många kom att slå sig ned här för att 
arbeta, leva och bilda familj -överlevare och deras ättlingar ser alltjämt Borås som sin hemstad. Likt 
andra judar i världen, Europa och Sverige har de den självklara rätten känna en trygghet i att öppet 
bejaka sin judiska identitet om de så väljer. 

Samtidigt ser vi samma utveckling i Borås som i övriga Sverige, med en framväxande antisemitism 
saluförd av bland annat nazister och islamister som hotar att begränsa våra judiska invånares liv. Vi 
ser därför ett behov av att även i Borås upprätta en Kommunal samordnare mot antisemitism i 
skolan, med liknande uppgifter som i Malmö. 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta, 

Att inrätta en kommunal samordnare mot antisemitism i skolan. 

 

För Sverigedemokraterna, 

Anders Alftberg 

Andreas Exner  
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§ 91 Dnr FN 2021-00116 1.1.3.1 

Svar på motion: Samordnare mot antisemitism i skolan 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motionen och översänder svaret till 
Kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige föreslås i motionen ” Samordnare mot antisemitism i 
skolan”, besluta att inrätta en kommunal samordnare mot antisemitism i skolan. 

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Grundskolenämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Aktiva åtgärder enligt 3 kap diskrimineringslagen (2008:567) lyfter förebyggande 
och främjande arbete mot all diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. 
Aktiva åtgärder föreskrivs även i 6 kap skollagen (2010:800). Den sistnämnda 
innehåller bestämmelser om ett målinriktat arbete, skyldighet att förebygga och 
förhindra kränkande behandling samt om plan mot kränkande behandling. 
Förskolorna arbetar, med stöd av förvaltningens verksamhetsutvecklare, med 
olika insatser på förskolorna för att utveckla systematik i arbetet kring aktiva 
åtgärder med syfte att dels synliggöra och dels åtgärda kränkande behandling 
och diskriminering. 

Förskolenämnden bedömer att det i kommunen redan finns tjänster som med 
sin kompetens kan vara ett stöd för ett arbete som föreslås i motionen. Som 
exempel kan nämnas MR-strateg och projektledare inom Kvalitet och 
utveckling på Stadsledningskansliet samt samordnare på Arbetslivsförvaltningen 
för minoritetsfrågor. Förskolenämnden ser därför inget behov av att inrätta den 
tjänst som föreslås i motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion: Samordnare mot antisemitism i skolan 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-23 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Häggblom (SD) lämnar in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar att 
Förskolenämnden tillstyrker motionen (bilaga 4 till protokollet). 

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

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär att motionen tillstyrks.  

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Marie Fridén (M), Erik Johnson (MP), Eva 
Andersson (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), Pernilla Tejemark 
(C), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD) och Anne Rapinoja (V). 

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut. 



Alternativt beslut  

Dnr FN 2021-00116 1.1.3.1 

Svar på motion: Samordnare mot antisemitism i skolan  

De antisemitiska strömningar har tilltagit i styrka de senaste decennierna på den europeiska 
kontinenten men även markant i Sverige. Hösten 2019 ingick Malmö stad och Judiska 
församlingen en samverkansöverenskommelse om att motverka antisemitism och stärka 
förutsättningarna för ett Judiskt liv i Malmö. 

Borås stad kan bli bättre och vi kan inte tillåta att antisemitism ökar. 

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna nämnden  

Att: förskolenämnden beslutar att tillstyrka motionen 

Leif Häggblom, Ledamot förskolenämnden  
Kathy Johansson , Ersättare förskolenämnden  

Sverigedemokraterna, Borås 

  



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 
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Förskolenämnden 
Dnr FN 2021-00116 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på motion: Samordnare mot antisemitism i skolan 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker motionen och översänder svaret till 

Kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige föreslås i motionen ” Samordnare mot antisemitism i 

skolan”, besluta att inrätta en kommunal samordnare mot antisemitism i skolan. 

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Grundskolenämnden 

och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Aktiva åtgärder enligt 3 kap diskrimineringslagen (2008:567) lyfter förebyggande 

och främjande arbete mot all diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Aktiva åtgärder föreskrivs även i 6 kap skollagen (2010:800). Den sistnämnda 

innehåller bestämmelser om ett målinriktat arbete, skyldighet att förebygga och 

förhindra kränkande behandling samt om plan mot kränkande behandling. 

Förskolorna arbetar, med stöd av förvaltningens verksamhetsutvecklare, med 

olika insatser på förskolorna för att utveckla systematik i arbetet kring aktiva 

åtgärder med syfte att dels synliggöra och dels åtgärda kränkande behandling 

och diskriminering. 

Förskolenämnden bedömer att det i kommunen redan finns tjänster som med 

sin kompetens kan vara ett stöd för ett arbete som föreslås i motionen. Som 

exempel kan nämnas MR-strateg och projektledare inom Kvalitet och 

utveckling på Stadsledningskansliet samt samordnare på Arbetslivsförvaltningen 

för minoritetsfrågor. Förskolenämnden ser därför inget behov av att inrätta den 

tjänst som föreslås i motionen. 

Ärendet i sin helhet 

Det finns två lagar som reglerar arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling i förskolan. Aktiva åtgärder enligt 3 kap diskrimineringslagen lyfter 

förebyggande och främjande arbete mot all diskriminering utifrån 

diskrimineringsgrunderna. Aktiva åtgärder föreskrivs även i 6 kap skollagen. 

Den sistnämnda innehåller bestämmelser om ett målinriktat arbete, skyldighet 
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att förebygga och förhindra kränkande behandling samt om plan mot 

kränkande behandling. 

Förskolan har dessutom i läroplanen ett uppdrag att arbeta med 

värdegrundsfrågor och ett utvecklingsarbete kring aktiva åtgärder bedrivs idag 

på förskolorna. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att synliggöra kränkande 

behandling och diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna samt att vidta 

åtgärder utifrån kartläggning.  Förskolorna arbetar med stöd av förvaltningens 

verksamhetsutvecklare med olika insatser på förskolorna för att det ska finnas 

en systematik i arbetet. 

Motionen lyfter att antisemitismen är ett växande problem i Borås och att det 

finns behov av att inrätta en kommunal samordnare mot antisemitism i skolan. 

Tänkta arbetsuppgifter för en sådan tjänst är att kartlägga förekomst av 

antisemitism i utbildningsverksamheten samt att ta fram utbildningsmaterial 

och vara en resurs och stöd för skolorna. 

Förskolenämnden bedömer att det i kommunen redan finns tjänster som med 

sin kompetens kan vara ett stöd för det arbete som föreslås i motionen. Som 

exempel kan nämnas MR-strateg och projektledare inom Kvalitet och 

utveckling på Stadsledningskansliet. Även Arbetslivsförvaltningen har en 

samordnare som arbetar med frågor som gäller alla minoriteter. 

Förskolenämnden bedömer därför att det inte finns behov av en tjänst som 

kommunal samordnare mot antisemitism i förskolan. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en motion 

är nämnden inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade instans att 

beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt poängtera 

vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut 

i ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Samordnare mot antisemitism i skolan 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan av FSG via mejl. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 
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Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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§ 152 Dnr GVUN 2021-00125 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion: Samordnare mot 
antisemitism i skolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Motion 
Samordnare mot antisemitism i skolan.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Niklas Hallberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till 

beslut.    

Sammanfattning av ärendet 

Det framgår av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) vilka 
åtgärder som skolorna ska arbeta med både på ett förebyggande och främjande 
plan. Exempelvis innehåller skollagen bestämmelser om ett målinriktat arbete, 
skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling samt om plan mot 
kränkande behandling. 

Skolorna har i uppdrag att arbeta målmedvetet med att motverka kränkande 
behandling av elever och ha en plan mot kränkande behandling. Skolan måste 
anmäla om det finns kännedom om kränkande behandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier eller diskriminering. Huvudmannen/rektor har då skyndsamt 
skyldighet att utreda vad som har hänt och vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning är att skolans uppdrag 
definieras i styrdokumenten. Skolan har en avgörande roll i att genom 
utbildning förmedla och förankra respekt för demokrati och mänskliga 
rättigheter. I skolans värdegrundsuppdrag ingår att utbilda elever både om de 
historiska sammanhangen t.ex. orsaker till antisemitism, men också att arbeta 
förebyggande för att motverka all form av främlingsfientlighet och rasism. 
Skolans värdegrundsuppdrag beskrivs i Läroplanen, där framgår vilket ansvar 
och förväntningar som finns på skolan.  

Kommunen har funktioner tillsatta som har till uppgift att bevaka denna typ av 
frågor samt ge förslag på och samordna aktiviteter inom staden. Exempel på 
dessa funktioner är MR-strateg och projektledare på Stadsledningskansliet samt 
samordnare på Arbetslivsförvaltningen för minoritetsfrågor. Det bedöms därför 
inte finnas ett behov av en tjänst som kommunal samordnare mot antisemitism.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Motion: Samordnare mot antisemitism i skolan. 
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.  

Yrkanden 

Niklas Hallberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till 
protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Linda Ikatti (S), Håkan Torstensson (C) och Nicholas 
Gregory (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut. 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa 
Berglund (KD) yrkar bifall till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Sverigedemokraternas alternativa förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag.    
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Remiss: Motion: Samordnare mot antisemitism i skolan 

 

Remissinstanser 

1. Förskoleförvaltningen 

2. Grundskoleförvaltnigen 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2021-10-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2021-00443 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. 

Johanna Armå 
Handläggare 
033 357013
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Motion 
 
 

Samordnare mot antisemitism i skolan 

Antisemitismen är en farsot som har plågat mänskligheten i sekler och dess yttersta konsekvens med 
utrotningen av 6 miljoner judar är en skam för världen. Antisemitismen antar ständigt nya former 
och verkar aldrig dö ut, utan kräver ett ständigt arbete att hålla tillbaka. 

De antisemitiska strömningarna har tilltagit i styrka de senaste decennierna på den europeiska 
kontinenten men även markant i Sverige.  En av tre judar i Sverige uppger att de utsatts för olika 
former av antisemitiska trakasserier det senaste året, och vi har bevittnat brandattentat mot 
synagogor i bland annat Göteborg och Malmö. Detta har resulterat i att allt fler människor känner sig 
tvingade att dölja sin judiska identitet för att undgå trakasserier och attacker. 

Den 30 mars 2010 kritiserade inrikesminister Mikael Damberg (S) kommunernas bristande kunskaper 
och arbete mot den växande antisemitismen i en intervju i samband med attentat mot judar i Umeå. 
En kritik som är befogad. 

Hösten 2019 ingick Malmö stad och Judiska Församlingen Malmö en samverkansöverenskommelse 
om att motarbeta antisemitism och stärka förutsättningarna för judiskt liv i Malmö. Som ett led i 
detta arbete tillsattes en samordnare mot antisemitism i skolan. Som en första uppgift för denna 
samordnare var att göra en kartläggning av antisemitismen i Malmös utbildningsväsende. Under 
2020-2021 pågick en undersökning om förekomsten av antisemitism inom Malmös förskolor, 
grundskolor, gymnasier och SFI/vuxenutbildningar. Utöver denna kartläggning ingår det i det 
kommunala samordnaruppdraget att ta fram utbildningsmaterial samt vara en resurs och stöd för 
skolorna.  

Åren 1945–1947 kom ca 800 judiska flyktingar till Borås och många kom att slå sig ned här för att 
arbeta, leva och bilda familj -överlevare och deras ättlingar ser alltjämt Borås som sin hemstad. Likt 
andra judar i världen, Europa och Sverige har de den självklara rätten känna en trygghet i att öppet 
bejaka sin judiska identitet om de så väljer. 

Samtidigt ser vi samma utveckling i Borås som i övriga Sverige, med en framväxande antisemitism 
saluförd av bland annat nazister och islamister som hotar att begränsa våra judiska invånares liv. Vi 
ser därför ett behov av att även i Borås upprätta en Kommunal samordnare mot antisemitism i 
skolan, med liknande uppgifter som i Malmö. 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta, 

Att inrätta en kommunal samordnare mot antisemitism i skolan. 

 

För Sverigedemokraterna, 

Anders Alftberg 

Andreas Exner  
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Yttrande över remiss - Motion: Samordnare mot 

antisemitism i skolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Motion 

Samordnare mot antisemitism i skolan.  

Reservationer 

Niklas Hallberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till 

beslut.       

Sammanfattning 

Det framgår av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) vilka 
åtgärder som skolorna ska arbeta med både på ett förebyggande och främjande 
plan. Exempelvis innehåller skollagen bestämmelser om ett målinriktat arbete, 
skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling samt om plan mot 
kränkande behandling. 

Skolorna har i uppdrag att arbeta målmedvetet med att motverka kränkande 
behandling av elever och ha en plan mot kränkande behandling. Skolan måste 
anmäla om det finns kännedom om kränkande behandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier eller diskriminering. Huvudmannen/rektor har då skyndsamt 
skyldighet att utreda vad som har hänt och vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning är att skolans uppdrag 
definieras i styrdokumenten. Skolan har en avgörande roll i att genom 
utbildning förmedla och förankra respekt för demokrati och mänskliga 
rättigheter. I skolans värdegrundsuppdrag ingår att utbilda elever både om de 
historiska sammanhangen t.ex. orsaker till antisemitism, men också att arbeta 
förebyggande för att motverka all form av främlingsfientlighet och rasism. 
Skolans värdegrundsuppdrag beskrivs i Läroplanen, där framgår vilket ansvar 
och förväntningar som finns på skolan.  
 
Kommunen har funktioner tillsatta som har till uppgift att bevaka denna typ av 
frågor samt ge förslag på och samordna aktiviteter inom staden. Exempel på 
dessa funktioner är MR-strateg och projektledare på Stadsledningskansliet samt 
samordnare på Arbetslivsförvaltningen för minoritetsfrågor. Det bedöms därför 
inte finnas ett behov av en tjänst som kommunal samordnare mot antisemitism. 
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Ärendet i sin helhet 

Det framgår av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) vilka 
åtgärder som gymnasieskolorna ska arbeta med både på ett förebyggande och 
främjande plan. Varje huvudman är utifrån skollagstiftning skyldig att se till att 
det finns ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.  

Huvudmannen ska: 

 se till att skolor genomför åtgärder för att förebygga och förhindra att 
elever utsätts för kränkande behandling 

 se till att skolor årligen tar fram en plan mot kränkande behandling. 

Huvudmannen är också skyldig att utreda och vidta åtgärder mot kränkande 
behandling.  

Gymnasieskolan har utifrån Läroplanen uppdraget att arbeta med 
grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet samt saklighet och 
allsidighet. Skolorna arbetar med att ta fram planer mot diskriminering och 
kränkande behandling tillsammans med elever och personal. Lärare och 
elevhälsopersonal medverkar på olika sätt till för att förstärka arbetet med att 
motverka kränkande behandling av barn och elever. Kunskap om frågor kring 
kränkande behandling och diskriminering ingår i flera kursplaner. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen bistår gymnasieskolorna och 
vuxenutbildningen vid behov med stöd och utredning. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen samverkar också med Arbetslivsförvaltningen 
och Grundskoleförvaltningen i frågor som rör framtagande av 
utbildningsmaterial till lärare inom ramen för nationella minoriteter.   
 
 
Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås innehåller bl.a. en beskrivning av 
skolans demokratiska uppdrag och värdegrundsarbete. Varje verksamhet, har 
utifrån planen, tagit fram egna planer. Bildningsstaden Borås beskriver att 
bildning är ett levande begrepp där ny kunskap om världen läggs till gammal. 
När vi genom t.ex. undervisningen möter det obekanta och det som är nytt och 
främmande, tolkar vi det i ljuset av det vi känner till sedan tidigare och gör det 
obekanta begripligt. Bildningsprojektet är också ett humanistiskt projekt. 
Genom bildning skapar vi inte bara en rikare inre värld, vi skapar också en 
bättre värld utanför oss själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildning bryggan 
till en kulturöverskridande förståelse. En förutsättning för detta är en skola där 
elever med olika bakgrund och olika förutsättningar möts. 
 
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Deras 
uppdrag är att främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter 
med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande historia fungerar som 
kunskapsbank och den har alla lärarna på skolorna möjlighet att använda i 
undervisningen. 
 
Motionen beskriver att Borås visar samma utveckling som i övriga Sverige, 
nämligen att antisemitismen är ett växande problem och att det därför finns 
behov av att inrätta en kommunal samordnare mot antisemitism i skolan. 
Tänkta arbetsuppgifter för en sådan tjänst är att kartlägga förekomst av 
antisemitism i utbildningsverksamheten samt att ta fram utbildningsmaterial 
och vara en resurs och stöd för skolorna.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör bedömningen att tänkta 
uppgifter för en kommunal samordnare mot antisemitism täcks av 
gymnasieskolans och vuxenutbildningens rådande skyldigheter att arbeta 
förebyggande och främjande utifrån lagstiftningen och styrdokument. Det finns 
dessutom redan funktioner inom kommunen som med sin kompetens kan vara 
ett stöd för denna typ av frågor samt ge förslag och samordna aktiviteter inom 
staden. Exempel på dessa funktioner är MR-strateg och projektledare på 
Stadsledningskansliet samt samordnare på Arbetslivsförvaltningen för 
minoritetsfrågor.  Det bedöms därför inte finnas ett behov av en tjänst som 
kommunal samordnare mot antisemitism. 

 
 

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Motion: Samordnare mot antisemitism i skolan                  

Samverkan 

FSG 2021-10-20 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Yttrande över motion: Inrättande av kommunal 

samordnare mot antisemitism i skolan  

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka motionen: Inrättande av kommunal samordnare mot antisemitism i 

skolan.        

Sammanfattning 

Motionären beskriver att antisemitismen är ett växande problem i Borås och att 

det finns behov av att inrätta en kommunal samordnare mot antisemitism i 

skolan. Tänkta arbetsuppgifter för en sådan tjänst är att kartlägga förekomst av 

antisemitism i utbildningsverksamheten samt att ta fram utbildningsmaterial 

och vara en resurs och stöd för skolorna. 

Diskrimineringslagen, Skollagen och Läroplanen för grundskolan samt för 

förskoleklassen och fritidshemmet beskriver förebyggande, främjande arbete 

mot all diskriminering med krav på aktiva åtgärder. Enligt Läroplanen ansvarar 

skolan för att varje elev får kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, 

språk, religion och historia. 

 

Skolorna arbetar, med stöd av förvaltningen, med olika insatser för att utveckla 

systematik i arbetet med kränkande behandling och diskriminering samt 

värdegrundsarbete. Förvaltningen har också ett uppdrag att anordna resor för 

högstadieelever till Auschwitz. Sedan 2019 är våldsprevention, diskriminering 

mot de nationella minoriteterna, främlingsfientlighet och rasism bärande delar 

av värdegrundsarbetet. Utöver ovanstående aktiviteter erbjuder förvaltningen 

stöd till skolorna för att stärka processer inom normkritik för lärare. Även 

andra förvaltningar arbetar redan med frågan och erbjuder bred kompetens och 

stöd i kampen mot antisemitism. 

 

Grundskolenämnden bedömer att det i kommunen redan finns tjänster som 

med sin kompetens kan vara ett stöd för ett arbete som föreslås i motionen. 

Grundskolenämnden ser därför inget behov av att inrätta den tjänst som 

föreslås i motionen och därför avstyrker densamma.             

Grundskolenämnden konstaterar också, likt regeringen, att antisemitiska 

hatbrott och incidenter blir vanligare, både i Sverige och i övriga världen. Med 
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anledning av detta har Borås Stad, likt övriga Sveriges kommuner, ett ansvar att 

intensifiera sitt arbete mot antisemitismen.  

Antisemitiska attityder och åsikter etableras vanligtvis i mycket tidig ålder och 

därmed har skolan ett särskilt ansvar och möjlighet att motverka detsamma.  

Ett stort antal goda insatser och aktiviteter görs redan idag i våra verksamheter. 

Dock behövs en bättre samordning av dessa åtgärder för att uppnå ett mer 

fördelaktigt resultat.  

Vad som ytterligare behövs är en förbättrad precision i utbildningsinsatserna. 

Rapporten ” Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap” visar 

tydligt på att undervisningen behöver anpassas bättre efter olika målgrupper, då 

antisemitismen har olika ursprung och bevekelsegrunder, för att eleverna ska bli 

mottagliga. Rapporten visar även att skolpersonal många gånger tycker att det är 

svårt att hantera frågor kopplade till antisemitism. Av den intervjuade 

skolpersonalen efterfrågas mer strukturer, ramar och tydlighet kring hur de ska 

jobba mot antisemitism i skolan. 

 Grundskolenämnden noterar att Judiska föreningen i Borås ej givits möjlighet 

att yttra sig om motionen, vilket vore ytterst lämpligt då motionen direkt har en 

påverkan på dess medlemmar. 

Grundskolenämnden anser att inrättande av kommunal samordnare mot 

antisemitism i skolan skulle ytterligare stärka de insatser som görs på området, 

och tillstyrker därmed motionen.          

 

Ärendet i sin helhet 

Motionären beskriver att antisemitismen är ett växande problem i Borås och att 

det finns behov av att inrätta en kommunal samordnare mot antisemitism i 

skolan. Tänkta arbetsuppgifter för en sådan tjänst är att kartlägga förekomst av 

antisemitism i utbildningsverksamheten samt att ta fram utbildningsmaterial 

och vara en resurs och stöd för skolorna.  

Det finns två lagar som reglerar arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling i skolan: Diskrimineringslagen och Skollagen. Aktiva åtgärder enligt 

3 kap Diskrimineringslagen beskriver ett förebyggande och främjande arbete 

mot all diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. Aktiva åtgärder på 

skolor föreskrivs även i 6 kap Skollagen. Den sistnämnda innehåller 

bestämmelser om ett målinriktat arbete, skyldighet att förebygga och förhindra 

kränkande behandling samt krav på en plan mot kränkande behandling. Skolan 

har dessutom i läroplanen ett uppdrag att arbeta med värdegrundsfrågor.  

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ansvarar 

skolan för att varje elev får kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, 

språk, religion och historia. Undervisningen ska specifikt behandla de nationella 

minoriteterna eller de nationella minoritetsspråken i Historia årskurs 7 till 9, 

Religion årskurs 4 till 6 och 7 till 9, Samhällskunskap årskurs 4 till 6 och 7 till 9 

samt i Svenska årskurs 4 till 6 och 7 till 9.  
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Skolorna arbetar med stöd av förvaltningens olika professioner med  

utbildningsinsatser inom värdegrundsfrågor. Exempel är utbildningar i att 

förebygga och åtgärda kränkande behandling och diskriminering samt ett 

flerårigt värdegrundsprojekt, riktat till elever i 7 till 9 skolor, resor till 

Auschwitz. Sedan 2019 är våldsprevention, diskriminering mot de nationella 

minoriteterna, främlingsfientlighet och rasism bärande delar i 

värdegrundsarbetet. Som en del i arbetet ges också ett antal elever i 

grundskolans årskurs nio möjligheten att besöka koncentrations- och 

förintelselägren Auschwitz-Birkenau i Polen. Eleverna ska dela med sig av sina 

erfarenheter till övriga elever på skolan och riktade utbildningsinsatser 

genomförs till alla högstadieelever. Detta arbete har en bredare ansats än 

tidigare projekt med resor till förintelseläger.  

Skolorna erbjuds ett stöd för att stärka sina processer inom normkritik med 

syfte att stärka lärare i sin roll och sitt uppdrag för att bättre kunna hantera olika 

typer av konfliktfyllda situationer och rasistiska uttryck. Fortbildning av lärare 

är de viktigaste åtgärderna likväl det kollegiala lärandet.  

 

Ett nytt systemstöd för registrering av kränkande behandling är på plats, vilket 

underlättar det systematiska arbetet med kränkande behandling.   

Inom ramen för såväl Grundskoleförvaltningen och andra förvaltningars 

verksamhet finns redan idag pågående processer och breda kompetenser, som 

kan ge skolorna stöd i arbetet mot antisemitism. Som exempel kan nämnas MR-

strateg och projektledare inom Kvalitet och utveckling på Stadsledningskansliet 

samt samordnare för nationella minoriteter på Arbetslivsförvaltningen, som 

arbetar för att stärka rättigheter för alla nationella minoriteter. 

Grundskoleförvaltningen samverkar med Arbetslivsförvaltningen och 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i frågor som rör framtagande av 

utbildningsmaterial till lärare inom ramen för nationella minoriteter.  

Borås Stad har ett samverkansforum vars syfte är att stärka rättigheter för de 

nationella minoriteterna, där representanterna från den Judiska föreningen i 

Borås ingår. Ett mål i arbetet med de nationella minoriteterna är att deras 

historia och kultur ska betraktas som en del av den svenska historien och 

kulturen. Att utveckla arbetet med nationella minoriteter innebär en möjlighet 

för Borås Stads förvaltningar och bolag att normkritiskt rikta blicken mot oss 

själva. Forumet behandlar frågor utifrån minoritetskapet som berör rättigheter,  

förutsättningar och erfarenheter för Borås Stads minoriteter.  

 

Utifrån ovan nämnda exempel bedömer Grundskolenämnden därför att det 

inte finns behov av en tjänst som kommunal samordnare mot antisemitism i 

skolan. 

Grundskolenämnden konstaterar också, likt regeringen, att antisemitiska 

hatbrott och incidenter blir vanligare, både i Sverige och i övriga världen. Med 
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anledning av detta har Borås Stad, likt övriga Sveriges kommuner, ett ansvar att 

intensifiera sitt arbete mot antisemitismen.  

Antisemitiska attityder och åsikter etableras vanligtvis i mycket tidig ålder och 

därmed har skolan ett särskilt ansvar och möjlighet att motverka detsamma.  

Ett stort antal goda insatser och aktiviteter görs redan idag i våra verksamheter. 

Dock behövs en bättre samordning av dessa åtgärder för att uppnå ett mer 

fördelaktigt resultat.  

Vad som ytterligare behövs är en förbättrad precision i utbildningsinsatserna. 

Rapporten ” Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap” visar 

tydligt på att undervisningen behöver anpassas bättre efter olika målgrupper, då 

antisemitismen har olika ursprung, för att eleverna ska bli mottagliga. 

Rapporten visar även att skolpersonal många gånger tycker att det är svårt att 

hantera frågor kopplade till antisemitism. Av den intervjuade skolpersonalen 

efterfrågas mer strukturer, ramar och tydlighet kring hur de ska jobba mot 

antisemitism i skolan.  

Grundskolenämnden noterar att Judiska föreningen i Borås ej givits möjlighet 

att yttra sig om motionen, vilket vore ytterst lämpligt då motionen direkt har en 

påverkan på dess medlemmar. 

Grundskolenämnden anser att inrättande av kommunal samordnare mot 

antisemitism i skolan skulle ytterligare stärka de insatser som görs på området, 

och tillstyrker därmed motionen.          

 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Inrättande av kommunal samordnare mot antisemitism i skolan. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Anders Alftberg (SD)  Martin Sörbom (SD) 

Ledamot   Ersättare 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
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boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Handläggare 
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Datum 

2021-10-27 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00089 3.5.1.0 
 

  

 

Yttrande över motion: Inför ansvarskontrakt mellan 

skola, elev och vårdnadshavare 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avstyrker motionen och översänder svaret till 

Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Inom Grundskolenämnden finns det 

ett aktivt arbete för att skapa goda professionella relationer mellan skolan och 

vårdnadshavare, samt mellan elever och skolpersonalen. 

Grundskolenämnden anser att det är bättre att utgå ifrån tillit och inställningen 

att skapa professionella goda relationer än kontrakt där man försöker reglera 

ansvar. Ett ansvarskontrakt kan svårligen fånga helheten i det som har betydelse 

i relationerna mellan elever, vårdnadshavare och skolan, samt riskerar att 

motverka det grundläggande goda arbete med elever och vårdnadshavare som 

måste finnas som en bas för elevernas kunskapsutveckling genom god 

undervisning.               

Ärendet i sin helhet 

Motionen föreslår att uppdra åt Grundskolenämnden att ta fram ett förslag på 

hur ett ansvarskontrakt mellan vårdnadshavare, elev och skola ska se ut. 

I motionen beskrivs det att ett ansvarskontrakt handlar om vad som är elevens 

ansvar, vad som är vårdnadshavarens respektive skolans ansvar för att 

möjliggöra en lyckad skolgång. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse, trivsel 

och trygghet. Det ska bidra till att skapa en bättre förståelse för roller och 

förväntningar. 

Inom Grundskolenämnden finns det ett aktivt arbete för att skapa goda 

professionella relationer mellan skolan och vårdnadshavare, samt mellan elever 

och skolpersonalen. Det är ett arbete som utgår ifrån skolans uppdrag och 

syftet med utbildningen, samt de rättigheter och skyldigheter som elever och 

vårdnadshavare har. Grunden för detta arbete är dialog, kunskap och 

information, för att försöka skapa gemensam förståelse. Det är ett omfattande 

och mångfacetterat arbete, som anpassas till de lokala förutsättningar som varje 

skola har kring elever, vårdnadshavare, personal mm. 
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De nationella styrdokumenten beskriver tydligt skolans och elevens ansvar. I 

skollagens kapitel fyra regleras elevers inflytande över utbildningen. Elever ska 

ges inflytande över utbildningen utifrån ålder och mognad. I samma kapitel 

framgår det att vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet att ha inflytande och det 

ska finnas forum för samråd. 

Inom Borås Stad finns insatser för föräldraskap, och inom socialt hållbart Borås 

och aktuellt målområde finns planer för utökat föräldraskapsstöd. 

Det finns en nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd. I strategin framgår 

det att förskola och skola ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och 

elevers lärande och utveckling, och kan i samarbetet med föräldrar spela en roll 

för stödet till föräldrar. 

Grundskolenämnden anser, utifrån ovanstående, att det är bättre att utgå ifrån 

tillit och inställningen att skapa professionella goda relationer än kontrakt där 

man försöker reglera ansvar. Ett ansvarskontrakt kan svårligen fånga helheten i 

det som har betydelse i relationerna mellan elever, vårdnadshavare och skolan, 

samt riskerar att motverka det grundläggande goda arbete med elever och 

vårdnadshavare som måste finnas som en bas för elevernas kunskapsutveckling 

genom god undervisning. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Jonathan Tellbe (KD) reserverar sig till förmån för sitt alternativa förslag. (Se 

bilaga) 

Anders Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för Jonathan Tellbes alternativa 

förslag. 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
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grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Natalia Pérez Nyberg 
Adriana Waris 
Handläggare 
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2021-10-27 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2021-00090 3.5.0.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Inrättande av kommunal 

samordnare mot antisemitism i skolan  

Grundskolenämndens beslut 

Avstyrka motionen: Inrättande av kommunal samordnare mot antisemitism i 

skolan.        

Sammanfattning 

Motionären beskriver att antisemitismen är ett växande problem i Borås och att 

det finns behov av att inrätta en kommunal samordnare mot antisemitism i 

skolan. Tänkta arbetsuppgifter för en sådan tjänst är att kartlägga förekomst av 

antisemitism i utbildningsverksamheten samt att ta fram utbildningsmaterial 

och vara en resurs och stöd för skolorna. 

Diskrimineringslagen, Skollagen och Läroplanen för grundskolan samt för 

förskoleklassen och fritidshemmet beskriver förebyggande, främjande arbete 

mot all diskriminering med krav på aktiva åtgärder. Enligt Läroplanen ansvarar 

skolan för att varje elev får kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, 

språk, religion och historia. 

 

Skolorna arbetar, med stöd av förvaltningen, med olika insatser för att utveckla 

systematik i arbetet med kränkande behandling och diskriminering samt 

värdegrundsarbete. Förvaltningen har också ett uppdrag att anordna resor för 

högstadieelever till Auschwitz. Sedan 2019 är våldsprevention, diskriminering 

mot de nationella minoriteterna, främlingsfientlighet och rasism bärande delar 

av värdegrundsarbetet. Utöver ovanstående aktiviteter erbjuder förvaltningen 

stöd till skolorna för att stärka processer inom normkritik för lärare. Även 

andra förvaltningar arbetar redan med frågan och erbjuder bred kompetens och 

stöd i kampen mot antisemitism. 

 

Grundskolenämnden bedömer att det i kommunen redan finns tjänster som 

med sin kompetens kan vara ett stöd för ett arbete som föreslås i motionen. 

Grundskolenämnden ser därför inget behov av att inrätta den tjänst som 

föreslås i motionen och därför avstyrker densamma.             

Ärendet i sin helhet 

Motionären beskriver att antisemitismen är ett växande problem i Borås och att 

det finns behov av att inrätta en kommunal samordnare mot antisemitism i 
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skolan. Tänkta arbetsuppgifter för en sådan tjänst är att kartlägga förekomst av 

antisemitism i utbildningsverksamheten samt att ta fram utbildningsmaterial 

och vara en resurs och stöd för skolorna.  

Det finns två lagar som reglerar arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling i skolan: Diskrimineringslagen och Skollagen. Aktiva åtgärder enligt 

3 kap Diskrimineringslagen beskriver ett förebyggande och främjande arbete 

mot all diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. Aktiva åtgärder på 

skolor föreskrivs även i 6 kap Skollagen. Den sistnämnda innehåller 

bestämmelser om ett målinriktat arbete, skyldighet att förebygga och förhindra 

kränkande behandling samt krav på en plan mot kränkande behandling. Skolan 

har dessutom i läroplanen ett uppdrag att arbeta med värdegrundsfrågor.  

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ansvarar 

skolan för att varje elev får kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, 

språk, religion och historia. Undervisningen ska specifikt behandla de nationella 

minoriteterna eller de nationella minoritetsspråken i Historia årskurs 7 till 9, 

Religion årskurs 4 till 6 och 7 till 9, Samhällskunskap årskurs 4 till 6 och 7 till 9 

samt i Svenska årskurs 4 till 6 och 7 till 9.  

Skolorna arbetar med stöd av förvaltningens olika professioner med  

utbildningsinsatser inom värdegrundsfrågor. Exempel är utbildningar i att 

förebygga och åtgärda kränkande behandling och diskriminering samt ett 

flerårigt värdegrundsprojekt, riktat till elever i 7 till 9 skolor, resor till 

Auschwitz. Sedan 2019 är våldsprevention, diskriminering mot de nationella 

minoriteterna, främlingsfientlighet och rasism bärande delar i 

värdegrundsarbetet. Som en del i arbetet ges också ett antal elever i 

grundskolans årskurs nio möjligheten att besöka koncentrations- och 

förintelselägren Auschwitz-Birkenau i Polen. Eleverna ska dela med sig av sina 

erfarenheter till övriga elever på skolan och riktade utbildningsinsatser 

genomförs till alla högstadieelever. Detta arbete har en bredare ansats än 

tidigare projekt med resor till förintelseläger.  

Skolorna erbjuds ett stöd för att stärka sina processer inom normkritik med 

syfte att stärka lärare i sin roll och sitt uppdrag för att bättre kunna hantera olika 

typer av konfliktfyllda situationer och rasistiska uttryck. Fortbildning av lärare 

är de viktigaste åtgärderna likväl det kollegiala lärandet.  

 

Ett nytt systemstöd för registrering av kränkande behandling är på plats, vilket 

underlättar det systematiska arbetet med kränkande behandling.   

Inom ramen för såväl Grundskoleförvaltningen och andra förvaltningars 

verksamhet finns redan idag pågående processer och breda kompetenser, som 

kan ge skolorna stöd i arbetet mot antisemitism. Som exempel kan nämnas MR-

strateg och projektledare inom Kvalitet och utveckling på Stadsledningskansliet 

samt samordnare för nationella minoriteter på Arbetslivsförvaltningen, som 

arbetar för att stärka rättigheter för alla nationella minoriteter. 

Grundskoleförvaltningen samverkar med Arbetslivsförvaltningen och 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i frågor som rör framtagande av 

utbildningsmaterial till lärare inom ramen för nationella minoriteter.  
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Borås Stad har ett samverkansforum vars syfte är att stärka rättigheter för de 

nationella minoriteterna, där representanterna från den Judiska föreningen i 

Borås ingår. Ett mål i arbetet med de nationella minoriteterna är att deras 

historia och kultur ska betraktas som en del av den svenska historien och 

kulturen. Att utveckla arbetet med nationella minoriteter innebär en möjlighet 

för Borås Stads förvaltningar och bolag att normkritiskt rikta blicken mot oss 

själva. Forumet behandlar frågor utifrån minoritetskapet som berör rättigheter,  

förutsättningar och erfarenheter för Borås Stads minoriteter.  

 

Utifrån ovan nämnda exempel bedömer Grundskolenämnden därför att det 

inte finns behov av en tjänst som kommunal samordnare mot antisemitism i 

skolan. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Inrättande av kommunal samordnare mot antisemitism i skolan. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Anders Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för sitt alternativa förslag. (se 

Bilaga) 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Motion: 

Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen 

 

 

 

 

Datum 

2022-05-16 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-24 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00536 1.1.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Ingegerd Eriksson 
 

Datum 

2022-05-16  Ingegerd Eriksson 

  Avdelningschef 

 

KU5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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boras.se 
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boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00536 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Motion: 

Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen 

Sammanfattning 

Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde 

2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska 

livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motion. Stadens kök 

ska fortsätta arbeta för att nå motsvarande Krav-certifiering på nivå 2, i enlighet 

med Borås Stads Miljömål. 

Ärendet i sin helhet 

Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde 

2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska 

livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår. 

Utifrån en rad invändningar mot ekologiska livsmedel argumenterar motionen 

för avskaffande av Borås Stads mål för sådana livsmedel. 

På Jordbruksverkets webbportal ekofakta.se finns en omfattande 

forskningsöversikt när det gäller ekologiskt producerade livsmedel. Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) Epok svarar för innehållet på den del av sajten som 

har rubriken ”Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?” Följande avsnitt 

utgör direkta citat från denna forskningsöversikt.  

”Det som tydligt skiljer den ekologiska maten från den konventionella är 

betydligt lägre halter av bekämpningsmedelsrester. Även i konventionell mat är 

resthalterna nästan alltid under gällande gränsvärden. I exempelvis spannmål, 

baljväxter och rotgrönsaker är resthalter ovanliga även för svenskproducerade 

konventionella produkter, medan resthalter är vanliga för många sorters frukt”. 

”Ekologisk produktion har generellt positiva effekter på den biologiska 

mångfalden. Det finns fler arter och fler individer av många arter på ekologiska 

gårdar. Frånvaro av kemisk bekämpning, variation i odlingen och betande djur 

är faktorer som är gynnsamma för mångfalden”. 
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”I det ekologiska lantbruket används kemiska bekämpningsmedel 

(växtskyddsmedel) i mycket liten omfattning och oftast inte alls. Kemiska medel 

mot ogräs är inte tillåtna i några grödor och den genomsnittliga användningen 

är mycket begränsad i jämförelse med konventionell produktion, såväl globalt 

som i Sverige.” 

”Kväveförluster som bidrar till övergödning är i många fall inte lika omfattande 

från en ekologisk gård som från en konventionell. Det beror framförallt på att 

det inte tillförs lika mycket kväve i den ekologiska produktionen.” 

”Räknat per kg produkt är klimatpåverkan ungefär lika stor för ekologiska och 

som för konventionella grödor.” 

Sammantaget är forskningsstödet starkt för att bibehålla redan beslutade mål 

för inköp av ekologiska livsmedel till Borås Stad-koncernen verksamheter. 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motion. Stadens kök 

ska fortsätta arbeta för att nå motsvarande Krav-certifiering på nivå 2, i enlighet 

med de av Kommunfullmäktige antagna Borås Stads Miljömål 2018-2021 

(förlängt till slutet av 2022 genom beslut i Kommunfullmäktige 9 december 

2021). 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel, 2019-05-22 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2022-06-07 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla nämnder 

2. Tomas Brandberg (SD) 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



Borås Kommunfullmäktige 
2019-05-23 

Motion 
 

 

Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 
 
 
Ekologisk produktion innebär vissa restriktioner för producenten, bland annat vad gäller 
användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel. Detta leder i slutändan ett prispåslag, 
som betalas av konsumenten. Hur stort detta påslag är beror på marknadskrafterna och varierar 
från år till år. Påslaget skiljer sig också från produkt.  
 
Tidningen Land Lantbruk studerade prisbilden för år 2016 gällande fem produkter (mjölk, ägg, 
höstvete, raps/rybs och foderärt/åkerböna) och noterade en ökad kostnad för konsumenten på 
mellan 55 och 122 procent. 
 
Vi i Sverigedemokraterna förhåller oss neutrala till själva debatten ”konventionellt-eller-
ekologiskt” och anser bara att denna diskussion, från båda håll, ska föras med relevanta och 
sakliga argument. Vi tar alltså inte (!) ställning emot ekologisk produktion som sådan.  
 
Det finns dock inga belägg för att ekologiska varor skulle vara nyttigare för konsumenten. Med 
detta sagt lägger vi oss inte i konsumentens val, även om vi anser att man om det är möjligt 
gärna ska välja svenska produkter, allra helst närproducerade. 
 
Livsmedelsverket noterar att ”Forskningen hittills visar inte på några entydiga skillnader i 
vitamin- och mineralhalt hos växter som är ekologiskt eller konventionellt odlade.” 
 
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1 
 
Gällande utsläpp av växthusgaser finns inga fördelar med ekologiska produkter, de orsakar 
snarare större utsläpp. Enligt en nyligen publicerad studie vid Chalmers tekniska högskola är 
ekologisk mat betydligt sämre för klimatet än konventionellt producerad mat. 
 
En populärvetenskaplig presentation av denna studie kan läsas här: 
 
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Ekologisk-mat-samre-for-
klimatet.aspx 
 
Mot bakgrund av det fokus som riktas mot just koldioxidutsläpp är det något besynnerligt att 
just ekologiskt märkta livsmedel undgår kritisk diskussion. Detta i synnerhet som inköp av 
ekologiska livsmedel medför merkostnader. 
 
Om Borås Stad hade oändligt med ekonomiska resurser och inte tvingades till ekonomiska 
prioriteringar vore detta en icke-fråga. Så är inte fallet, tvärtom ställs kommunen redan idag 
inför svåra vägval beträffande hur man ska uppfylla sina kärnuppdrag gentemot invånarna. Och 
enligt uppgift har skolkök i Borås ekonomiska svårigheter, som går ut över matens kvalitet. Från 
årsredovisningen 2018 för Grundskolenämnden framgår följande text under 3.3 Ekologisk 
hållbarhet. Lokalt och globalt; 
 
 
 
 

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Ekologisk-mat-samre-for-klimatet.aspx
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Ekologisk-mat-samre-for-klimatet.aspx


Borås Kommunfullmäktige 
2019-05-23 

Motion 
 
 
 
 
 

”Målet är ej uppnått, måluppfyllelsen är 78,8%. Andelen ekologiska livsmedel är framtagna i 
upphandlingsdatasystemet Compare och gäller för januari-december 2018. Livsmedelspriserna har 

generellt ökat under 2018, vilket minskar möjligheterna för kostverksamheten att, inom 
budgetram, köpa ekologiska livsmedel.” 

 
 
När en konsument i en mataffär själv väljer produkter från hyllan är utfallet ekologiska 
produkter, enligt en sammanställning av ekoweb.nu, 7,6 procent av den totala försäljningen av 
livsmedel och alkoholfria drycker. Konsumenter och skattebetalare utgörs i stor utsträckning av 
samma individer. Frågan är varför konsumenterna/skattebetalarna önskar en andel ekologiska 
produkter på 10 procent eller lägre när man betalar själv, men 30-40-50 procent, eller ännu mer, 
när inköpen sker via en offentlig institution. 
 
Borås Stad har en målbild, som anger att 50 procent av inköpen av livsmedel ska vara 
”ekologiska”, vilket ska bli 65 procent år 2025. Utifrån det faktum att Borås Stad köpte in 
ekologiska livsmedel för 33,8 miljoner SEK under 2018 bör besparingspotentialen i denna 
åtgärd ligga på i storleksordningen 10-15 miljoner, men någon exakt siffra går inte att fastställa. 
Dessa medel bör i ett första skede delvis återföras respektive verksamhet för att åstadkomma 
kvalitetsförbättringar och delvis användas för att gynna lokala producenter, i den mån detta är 
möjligt enligt gällande upphandling.  
 
Mot bakgrund av ovanstående kommer Sverigedemokraterna i Borås fram till slutsatsen att 
kvantitativa mål, rörande inköp av ekologiska livsmedel, bör slopas. Givetvis ska ekologiska 
livsmedel kunna köpas in ifall de representerar något mervärde för matlagningen, men 
kvantitativa mål ska avskaffas. 
 
 
 
Till följd av ovanstående information föreslås Borås Kommunfullmäktige besluta, 
 
 
 
Att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska livsmedel inom Borås Stad och dess 

verksamheter utgår. 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Tomas Brandberg (SD) 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Exploateringsavtal för Brämhult 11:1 samt köpeavtal 

och genomförandeavtal för Brämhult 4:2, 

Brämhultshöjd, området väster om norra delen av 

Kyrkvägen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

 Borås Stad säljer del av fastigheten Brämhult 4:2 om ca 10 435 m2 för 9 

071 920 kronor till Brämhultshöjds AB. 

 Borås Stad ingår i ett genomförandeavtal med Brämhultshöjds AB 

gällande del av fastigheten Brämhult 4:2. 

 Borås Stad ingår i ett exploateringsavtal med Brämhultshöjds AB 

gällande del av fastigheten Brämhult 11:1. 

 

Datum 

2022-05-17 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-21 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00891 3.1.2.7 Programområde 04 

Handläggare: Fredrik Larsson 
 

Datum 

2022-05-13 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Fredrik Larsson 
Handläggare 
033 357269 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00891 3.1.2.7 

  

 

Exploateringsavtal för Brämhult 11:1 samt köpeavtal 

och genomförandeavtal för Brämhult 4:2, området 

väster om norra delen av Kyrkvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

 Borås Stad säljer del av fastigheten Brämhult 4:2 om ca 10 435 m2 för 9 

071 920 kronor till Brämhultshöjds AB. 

 Borås Stad ingår i ett genomförandeavtal med Brämhultshöjds AB 

gällande del av fastigheten Brämhult 4:2. 

 Borås Stad ingår i ett exploateringsavtal med Brämhultshöjds AB 

gällande del av fastigheten Brämhult 11:1. 

Sammanfattning 

Detaljplanen med benämningen ”Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. 

Brämhultshöjd” fick laga kraft 2021-08-30. Planen möjliggöra för uppförandet 

av ca 90 nya bostäder inom planområdet i form av friliggande villor, radhus och 

flerbostadshus samt utvidgning av Ängsgårdens förskola. Fastigheterna 

Brämhult 4:2 (Borås Stad) och Brämhult 11:1 (Brämhultshöjds AB) omfattas av 

detaljplanen. 

Innan detaljplan fick laga kraft ingick Borås Stad i markanvisningsavtal med 

TomtArvid i Borås AB och AB Bostäder i Borås (Bostäder i Borås) gällande 

delar av Brämhult 4:2. Borås Stad och Brämhultshöjds AB har även tecknat ett 

exploateringsavtal rörande del av Brämhult 11:1. 

Enligt markanvisningsavtalen ska kvartersmarken för bostäder överlåtas med 

äganderätt i samband med att detaljplanen får laga kraft. Parterna har under 

processens gång kommit överens om att marken som anvisats till TomtArvid i 

Borås AB inte ska överlåtas till bolaget utan till systerbolaget Brämhultshöjds 

AB. Köpeavtal och genomförandeavtal har således upprättats och 

undertecknats av Brämhultshöjds AB.  

Under arbetet med att ta fram detaljplanen upprättades även ett 

exploateringsavtal mellan Borås Stad och Brämhultshöjds AB avseende del av 

fastigheten Brämhult 11:1.  

Förutsättningarna har ändrats från tidpunkten då exploateringsavtalet tecknades 

fram till antagandet av detaljplanen, vad gäller vilka kommunaltekniska 

anläggningar som ska bekostas av bolaget och hur kostnaderna ska fördelas 

mellan parterna. De ändrade förutsättningarna medför att ett nytt 

exploateringsavtal behöver upprättas som ersätter det ursprungliga avtalet. 
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Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen med benämningen ”Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. 

Brämhultshöjd” fick laga kraft 2021-08-30. Planen möjliggöra för uppförandet 

av ca 90 nya bostäder inom planområdet i form av friliggande villor, radhus och 

flerbostadshus samt utvidgning av Ängsgårdens förskola. Fastigheterna 

Brämhult 4:2 (Borås Stad) samt Brämhult 11:1 (Brämhultshöjds AB) omfattas 

av detaljplanen. 

Innan detaljplan fick laga kraft ingick Borås Stad i markanvisningsavtal med 

TomtArvid i Borås AB och AB Bostäder i Borås (Bostäder i Borås) gällande 

delar av Brämhult 4:2 som berörs av detaljplanen. Borås Stad och 

Brämhultshöjds AB tecknade även ett exploateringsavtal rörande del av 

Brämhult 11:1.  

Under avtalstiden har parterna gemensamt verkat för att den nu gällande 

detaljplanen ska tas fram och få laga kraft.  

 

Markanvisningsavtal 

Enligt markanvisningsavtalen ska kvartersmarken för bostäder överlåtas med 

äganderätt i samband med att detaljplanen får laga kraft. Bolagen ska även 

eftersträva en långsiktig kvalitets- och miljöprofil. 

Borås Stad och TomtArvid i Borås AB har under processens gång kommit 

överens om att den anvisade kvartersmarken inte ska överlåtas till bolaget utan 

till systerbolaget Brämhultshöjds AB. Överlåtelsen av de aktuella delarna av 

fastigheten till Brämhultshöjds AB samt erforderlig fastighetsbildning med mera 

regleras i upprättat köpeavtal. Enligt köpeavtalet ska bolaget färdigställa 

bottenplattorna för 16 radhus samt 2 enbostadshus innan köpet fullbordas. 

Parterna har parallellt med köpeavtalet upprättat ett separat genomförandeavtal. 

Syftet med genomförandeavtalet är att reglera ansvaret för utförandet av 

kommunaltekniska anläggningar, fördelningen av kostnaderna för 

anläggningarna samt andra frågor som är av central betydelse för ett 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

 

Exploateringsavtal 

Under arbetet med att ta fram detaljplanen upprättades ett exploateringsavtal 

mellan Borås Stad och Brämhultshöjds AB avseende del av fastigheten 

Brämhult 11:1. Avtalet reglerar framförallt ansvaret för utförandet och 

finansieringen av kommunaltekniska anläggningar, marköverlåtelse och 

fastighetsbildning till följd av detaljplanen.  

Enligt det befintliga exploateringsavtalet ska bolaget ensamt finansiera 

anläggandet av en vändplan på Kyrkvägen vid Sörbo/Främgärdekorsningen. 

Åtgärden är nödvändig för att kunna tillåta ytterligare trafiksäkra utfarter mot 
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Kyrkvägen. Under planprocessen fram till antagandet av detaljplanen har det 

dock framkommit att områdena som anvisats till AB Bostäder i Borås 

(Bostäder i Borås) samt TomtArvid i Borås AB kommer att ha samtliga 

respektive några av sina utfarter mot Kyrkvägen. Enligt plan- och bygglagen 

(PBL) ska kostnaden för nödvändiga allmänna anläggningar fördelas skäligt 

mellan de som har nytta av detaljplanen. Nyttan baseras vanligen på den 

byggrätt som detaljplanen ger upphov till. Detta medför att kostnaden för de 

kommunaltekniska anläggningarna även ska fördelas på de anvisade områdena. 

Bolaget ska, utöver vändplanen, dessutom bekosta del av de 

anpassningsåtgärder för gående som ska genomföras på Kamgarnsgatan. 

Åtgärderna regleras inte i befintligt exploateringsavtal. 

Syftet med det nya exploateringsavtalet är sålunda att ersätta det ursprungliga 

exploateringsavtalet, eftersom att förutsättningar har ändrats från tidpunkten då 

det befintliga exploateringsavtalet tecknades fram tills att den nu gällande 

detaljplanen fick laga kraft. 

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Genomförandeavtal 

3. Exploateringsavtal 

4. Översiktskarta 

Beslutet expedieras till 

1. Brämhultshöjds AB, anders@husarvid.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Utökning av verksamhetsområden för VA 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

 

Utökning av verksamhetsområde för VA fastställs. 

 

 

 

Datum 

2022-05-19 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00917 3.3.2.25 Programområde 04 

Handläggare: Maria Lundqvist 
 

Datum 

2022-05-08 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Lundqvist 
Handläggare 
033 357298 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00917 3.3.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Borås Energi och Miljö AB; Utökning av 

verksamhetsområden för VA (vatten och avlopp) 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Utökning av verksamhetsområde för VA fastställs. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VA-

verksamhet. Bolaget föreslår nu en utökning av verksamhetsområdet för VA. 

Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I takt med förtätning och exploatering av Borås Stad så behövs allmänna VA-

anläggningar byggas ut vilket innebär att även verksamhetsområdet för VA 

behöver utökas. Under 2021 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt rum 

och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Att fastigheter 

som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet är en 

förutsättning enligt Vattentjänstlagen.  

De fastigheter som har anslutits eller kommer att anslutas ska införlivas i 

verksamhetsområdet för VA framgår av bolagets handlingar (bilaga 1). 

Beslutsunderlag 

1. Borås Energi och Miljö AB, Beslutsförslag, Utökning av verksamhetsområde 

för VA 2021 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Mark- och exploateringschef 
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  Till Styrelsen 

 

BESLUTSFÖRSLAG  Utökning av verksamhetsområden för VA 2021  

  

STYRELSEMÖTE 25 november 2021 

 

Utökning av verksamhetsområden för VA 2021 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

 

I takt med att förtätning och exploatering av Borås stad sker, så behöver 

även verksamhetsområdet utökas. Under 2021 har ett antal nyanslutningar 

av fastigheter ägt rum och dessa behöver nu formellt införlivas i 

verksamhetsområdet. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-

anläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att 

vattentjänstlagen skall gälla.  

 

De fastigheter som har anslutits, eller kommer att anslutas, och skall 

införlivas i verksamhetsområdet framgår av tabell 1 nedan. 

  

Fastigheterna redovisas inom vilka av nedanstående verksamhetsområden de 

ingår:  

 

V=Vatten 

S=Spillvatten 

D(g)=Dagvatten gata 

D(f)=Dagvatten fastighet 

 

FASTIGHET OMRÅDE VERKSAMHET 

TORPA-SJÖBO 2:35 Centralorten  D(g)SV 

TORPA-SJÖBO 2:33 Centralorten  D(g)SV 

TORPA-SJÖBO 2:85 Centralorten  D(g)SV 

TORPA-SJÖBO 2:36 Centralorten  D(g)SV 

TORPA-SJÖBO 2:84 Centralorten  D(g)SV 

TORPA-SJÖBO 2:83 Centralorten  D(g)SV 

TORPA-SJÖBO 2:37 Centralorten  D(g)SV 

TORPA-SJÖBO 2:38 Centralorten  D(g)SV 

TORPA-SJÖBO 2:39 Centralorten  D(g)SV 

Del av Sandared 1:89  Sandared D(g)SV 

Gingri-Kil 1:143 Sparsör D(f) 

Gingri-Kil 1:30 Sparsör D(f) 

Gingri-Kil 1:95 Sparsör D(f) 

Hedagården 1:78 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:79 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:80 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:81 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:82 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:83 Fristad D(g)D(f)SV 
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Hedagården 1:84 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:85 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:86 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:87 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:88 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:89 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:90 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:91 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:92 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:93 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:94 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:95 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:96 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:97 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:98 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:99 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:100 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:101 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:102 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:103 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:104 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:105 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:106 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:107 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:108 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:109 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:110 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:111 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:112 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:113 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:114 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:115 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:116 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:117 Fristad D(g)D(f)SV 

Hedagården 1:118 Fristad D(g)D(f)SV 

Påtorp 1:174 Fristad D(g)D(f)SV 

Påtorp 1:175 Fristad D(g)D(f)SV 

TORPA-HESTRA 2:29 Centralorten  D(g)SV 

RÄVESKALLA 1:386 Sjömarken D(g)D(f)SV 

RÄVESKALLA 1:679 Sjömarken D(g)D(f)SV 

RÄVESKALLA 1:680 Sjömarken D(g)D(f)SV 

RÄVESKALLA 1:681 Sjömarken D(g)D(f)SV 

RÄVESKALLA 1:682 Sjömarken D(g)D(f)SV 

RÄVESKALLA 1:683 Sjömarken D(g)D(f)SV 

Hovalida 1:21 Sparsör D(g)D(f)SV 
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Hovalida 1:22 Sparsör D(g)D(f)SV 

Hovalida 1:33 Sparsör D(g)D(f)SV 

Hovalida 1:34 Sparsör D(g)D(f)SV 

Hovalida 1:35 Sparsör D(g)D(f)SV 

Hovalida 1:37 Sparsör D(g)D(f)SV 

Hovalida 1:29 Sparsör D(g)D(f)SV 

Hovalida 1:88 Sparsör D(g)D(f)SV 

Hovalida 1:31 Sparsör D(g)D(f)SV 

Vindtrycket 2 Centralorten  D(g)D(f)SV 

SANDHULTS-RYDET 

1:119 

Sandared D(g)SV 

SANDHULTS-RYDET 

1:273 

Sandared D(g)SV 

Längjum 3:39 Sparsör D(f) 

SLÄTTÄNG 1:76 Sparsör D(g) 

Alsoppen 2 Centralorten  D(g) 

Alsoppen 3 Centralorten  D(g) 

Vindstyrkan 3 Centralorten  D(g) 

Lundagården 1:15 Frufällan D(g)SV 

Lundagården 1:16 Frufällan V 

Lundagården 1:6 Frufällan D(g)SV 

Lundagården 1:30 Frufällan D(g)SV 

Kyrkebo 1:111 Sandhult D(g)D(f)SV 

Kyrkebo 1:110 Sandhult D(g)D(f)SV 

Torpa-Sjöbo 2:88 Centralorten  D(g)SV 

Torpa-Sjöbo 2:89 Centralorten  D(g)SV 

LINDEBERGSHULT 

1:206 

Sjömarken D(g) 

LINDEBERGSHULT 

1:255 

Sjömarken D(g) 

LINDEBERGSHULT 

1:256 

Sjömarken D(g) 

REGEMENTET 13 Centralorten  D(f) 

RÄVESKALLA 1:25 Sjömarken D(f) 

SANDHULTS-NABBEN 

1:8 

Sandhult D(g) 

Tabell 1. 
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Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta 

 

att sända förslaget om utökning av verksamhetsområden för VA 2021 till 

kommunstyrelsen 

 

att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökning av 

verksamhetsområden för VA 2021 ge VD i uppdrag att utöka 

verksamhetsområden för VA 2021 

 

 

 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Utökning av verksamhetsområde VA Bosnäs 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Utökning av verksamhetsområde för VA Bosnäs fastställs. 

 

 

 

Datum 

2022-05-19 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-24 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00580 3.3.2.25 Programområde 04 

Handläggare: Maria Lundqvist 
 

Datum 

2022-05-02 Elisabeth Eickhoff  

  Avdelningschef 

 

M3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Lundqvist 
Handläggare 
033 357298 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00580 3.3.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Borås Energi och Miljö AB: Utökning av 

verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Utökning av verksamhetsområde för VA Bosnäs fastställs. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VA-

verksamhet. Bolaget föreslår nu en utökning av verksamhetsområdet för VA. 

Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I takt med förtätning och exploatering av Borås Stad så behövs allmänna VA-

anläggningar byggas ut vilket innebär att även verksamhetsområdet för VA 

behöver utökas. Bosnäs är ett område som idag har enskild VA-försörjning och 

som har behov av en förändrad VA-struktur. Ett så kallat omvandlingsområde. 

Kommunfullmäktige fattade 2016-12-21 beslut om utbyggnad av den allmänna 

VA-anläggningen i området. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-

anläggning ingår i verksamhetsområdet är en förutsättning för att 

vattentjänstlagen skall gälla. 

De fastigheter som kommer att ansluta och ska införlivas i verksamhetsområdet 

för VA framgår av bolagets handlingar (bilaga 1). 

Beslutsunderlag 

1: Borås Energi och Miljö AB, Beslutsförslag, Utökning av verksamhetsområde 

VA Bosnäs 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Mark- och exploateringschef 
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 

 
 

 

BESLUTSFÖRSLAG  Utökning av verksamhetsområde VA 

 

 
Utökning av verksamhetsområde Bosnäs 
 

Verksamhetsområde (VO) är det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

 
Bosnäs är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har behov av en 

förändrad VA-struktur. Ett så kallat omvandlingsområde. Kommunfullmäktige fattade 

2016-12-21 beslut om utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i området. Att 

fastigheter som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet 

är en förutsättning för att vattentjänstlagen skall gälla.  

 

De fastigheter som kommer att anslutas och skall införlivas i verksamhetsområdet 

framgår av tabell 1 nedan. 

  

Fastigheterna redovisas inom vilka av nedanstående verksamhetsområden de ingår:  

 

V=Vatten 

S=Spillvatten 

D(f)=Dagvatten fastighet 

D(g)= Dagvatten gata 

 

Fastighet VO 

Bosnäs 15 : 6 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 15 : 5 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 15 : 7 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 15 : 4 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 15 : 3 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 15 : 1 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 15 : 2 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 15 : 11 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 15 : 8 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 15 : 9 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 15 : 10 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 62 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 61 V, S, D(g) 

Bosnäs 3 : 60 V, S, D(g) 

Bosnäs 3 : 64 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 18 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 13 : 4 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 13 : 5 V, S, D(f), D(g) 
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Bosnäs 13 : 2 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 63 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 37 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 100 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 38 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 13 : 3 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 13 : 1 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 41 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 107 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 19 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 39 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 40 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 108 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 41 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 42 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 103 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 106 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 9 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 11 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 8 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 16 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 23 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 14 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 17 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 10 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 2 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 5 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 4 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 7 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 15 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 1 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 12 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 13 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 20 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 96 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 3 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 6 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 22 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 24 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 21 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 99 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 30 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 26 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 2 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 18 V, S, D(f), D(g) 
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Bosnäs 10 : 4 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 15 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 9 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 17 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 5 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 3 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 7 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 1 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 27 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 8 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 28 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 6 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 16 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 10 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 11 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 29 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 9 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 13 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 7 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 6 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 5 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 11 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 12 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 10 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 4 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 8 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 1 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 9 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 8 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 16 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 14 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 13 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 10 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 11 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 15 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 12 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 43 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 44 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 47 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 32 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 33 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 26 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 34 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 50 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 49 V, S, D(f), D(g) 
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Bosnäs 14 : 36 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 48 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 46 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 27 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 29 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 31 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 51 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 30 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 45 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 35 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 42 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 28 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 14 : 25 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 21 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 16 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 23 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 18 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 22 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 17 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 20 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 19 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 31 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 13 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 19 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 23 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 20 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 25 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 24 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 22 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 21 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 14 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 10 : 12 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 24 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 23 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 25 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 1 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 2 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 6 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 4 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 5 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 3 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 2 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 3 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 1 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 11 V, S, D(f), D(g) 
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Bosnäs 16 : 2 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 7 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 3 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 17 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 19 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 5 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 12 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 18 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 14 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 6 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 9 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 4 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 13 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 16 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 10 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 1 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 8 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 15 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 7 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 30 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 6 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 5 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 1 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 4 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 2 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 17 : 3 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 10 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 14 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 24 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 15 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 13 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 25 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 7 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 9 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 101 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 12 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 8 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 12 : 11 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 20 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 14 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 22 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 18 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 16 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 21 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 15 V, S, D(f), D(g) 
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Bosnäs 11 : 19 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 11 : 17 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 24 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 20 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 27 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 23 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 25 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 1 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 21 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 26 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 22 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 3 : 98 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 29 V, S, D(f), D(g) 

Bosnäs 16 : 28 V, S, D(f), D(g) 

Tabell 1. Förteckning över vilka fastigheter som ska införlivas i verksamhetsområdet för VA 
 

 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta 

 

att sända förslaget om utökat verksamhetsområde för VA vidare till 

kommunstyrelsen  

 

att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökningen av 

verksamhetsområdet för VA ge VD i uppdrag att utöka verksamhetsområdet 

för VA i Bosnäs. 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 
Magnus Kårestedt 

Verkställande Direktör 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Framställan om investeringsmedel för 

parkeringsledningssystem  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 2 500 tkr för installation av 

nytt parkeringsledningssystem 

 

 

 

 

Datum 

2022-05-16 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-23 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00414 3.3.6.0 Programområde 05 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2022-05-06 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00414 3.3.6.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Framställan om investeringsmedel för 

parkeringsledningssystem  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 2 500 tkr för installation av 

nytt parkeringsledningssystem 

 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden framställer en begäran till Kommunstyrelsen om 

investeringsmedel uppgående till 2 500 tkr för inköp och installation av ett nytt 

parkeringsledningssystem. 

Nämnden beskriver att Borås saknar ett parkeringsledningssystem avseende 

digitala skyltar som visar antalet lediga platser i stadens parkeringshus. Syftet 

med ett parkeringsledningssystem är att minska söktrafiken i de mest centrala 

delarna och att underlätta för trafikanter att snabbt hitta en ledig parkering i 

centrum. Totalt innebär förslaget 10 st. digitala skyltar som visar mot 

parkeringshusen Nybron, Midas, Pallas, Vulkanus och Valhall. Kontakter har 

tagits med ägarna till de befintliga privata P-husen i centrum, och dessa har 

uppgivit att de är beredda att ansluta sig till parkeringsledningssystemet. Avtal 

med de privata parkeringshusens ägare om anslutning, tekniska lösningar för att 

förse skyltarna med korrekt information, samt driftsfrågor kopplade till de 

digitala skyltarna måste vara på plats innan skyltar sätts upp. Skyltar kan börja 

sättas upp under kvartal 3 2022, men då vissa elanslutningar kan ta tid att få på 

plats kan uppsättningen av en del skyltar dröja till 2023.  

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Tekniska nämndens beslut 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Tekniska nämnden 

2. Borås Kommuns Parkerings AB 
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Tekniska nämnden  
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§ 44 Dnr TEN 2022-002781.2.4.1 

Framställan om investeringsmedel för 
parkeringsledningssystem  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden framställer en begäran till Kommunstyrelsen om 
investeringsmedel uppgående till 2,5 miljoner kr för inköp och installation av 
ett parkeringsledningssystem bestående av skyltar. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås saknar ett komplett fysiskt parkeringsledningssystem avseende digitala 
skyltar som visar antalet lediga platser i olika parkeringshus. Storleksmässigt 
jämförbara kommuner har oftast digitala skyltar. Syftet med ett 
parkeringsledningssystem är att minska söktrafiken i de mest centrala delarna 
och att underlätta för trafikanter att snabbt hitta en ledig parkering i centrum, 
vilket också är till nytta för de parkeringsanläggningar som skyltas mot. 

Borås har en cityring vilken man som bilist leds till från olika håll om man 
önskar åka till centrum. Tanken med föreslaget system är att då man kommit 
fram till cityringen snabbt ska se tydliga digitala skyltar med antal lediga 
parkeringar per aktuellt parkeringshus. Totalt innebär förslaget 10 st nya digitala 
skyltar som visar mot parkeringshusen Nybron, Midas, Pallas, Vulkanus och 
Valhall. 

Investeringsutgiften består av skyltmaterial som stolpar och målad plåt, de 
digitala skyltarna, uppsättning och utgifter kopplade till elanslutning. 
Driftskostnaden uppskattas bli relativt låg. 

Kontakter har tagits med ägarna till de befintliga privata P-husen i centrum, och 
dessa har uppgivit att de är beredda att ansluta sig till 
parkeringsledningssystemet. Enligt Vägmärkesförordningen (VMF) föreskrivs 
vad gäller lokaliseringsmärke att den som efter godkännande från 
väghållningsmyndigheten beställt uppsättning av som i detta fall vägvisning 
också bekostar den. 

I detta fall finns ett intresse hos staden att införa ett parkeringsledningssystem. I 
egenskap av ägare till Borås Kommuns Parkerings AB föreslås att Borås stad 
beställer och bekostar den del av parkeringsledningssystemet som avser 
parkeringsbolagets anläggningar enligt vad som föreskrivs av 
Vägmärkesförordningen. 

Borås Kommuns Parkerings AB har upphandlade ramavtal för digitala skyltar. 
Tekniska nämnden har ramavtal avseende vanliga skyltar. 

Förutsatt att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel senast i juni kan 
skyltar börja sättas upp under kvartal 3 2022, men då vissa elanslutningar kan ta 
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tid att få på plats kan uppsättningen av en del skyltar dröja till hösten eller 
under 2023. Arbetena med utbyte av Nybron planeras att påbörjas 2023. 
Vägvisning till Nybrogaraget görs samordnat med dessa arbeten. 

Avtal med de privata parkeringshusens ägare om anslutning, tekniska lösningar 
för att förse skyltarna med korrekt information, samt driftsfrågor kopplade till 
de digitala skyltarna måste vara på plats innan skyltar sätts upp. 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Palm 
Handläggare 
033 357480 
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Datum 

2022-04-27 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2022-00278 1.2.4.1 
 

  

 

Framställan om investeringsmedel för 

parkeringsledningssystem  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden framställer en begäran till Kommunstyrelsen om 

investeringsmedel uppgående till 2,5 miljoner kr för inköp och installation av 

ett parkeringsledningssystem bestående av skyltar. 

Sammanfattning 

Borås saknar ett komplett fysiskt parkeringsledningssystem avseende digitala 

skyltar som visar antalet lediga platser i olika parkeringshus. Storleksmässigt 

jämförbara kommuner har oftast digitala skyltar. Syftet med ett 

parkeringsledningssystem är att minska söktrafiken i de mest centrala delarna 

och att underlätta för trafikanter att snabbt hitta en ledig parkering i centrum, 

vilket också är till nytta för de parkeringsanläggningar som skyltas mot. 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Tekniska nämnden fick tillsammans med Borås Kommuns Parkerings AB 2014 

av kommunfullmäktige ett uppdrag att införa ett parkeringsledningssystem. 

Efter det upphandlades ett digitalt parkeringsledningssystem som i en app i 

telefonen visar var det finns ledig parkering. Detta system är numera i drift. 

Upphandlingen genomfördes av Borås Kommuns Parkerings AB i dialog med 

Tekniska förvaltningen. 

2019 lyfte kommunfullmäktige bort uppdraget från Tekniska nämnden och 

uppdraget har sedan dess enbart funnits hos Borås Kommuns Parkerings AB. 

Bolaget har dock under våren 2021 meddelat att man anser sig ha fullgjort sitt 

uppdrag i och med införskaffandet av systemet med telefon-appen. I juni 2021 

hölls en kommunalrådsberedning där tre olika förslag på utformning 

presenterades av tjänstepersoner från Borås Kommuns Parkerings AB och 

Tekniska förvaltningen. Ett förslag var ett nollförslag, dvs enbart det digitala 

telefonalternativet, det andra förslaget innebar tre stora skyltar vid infarterna till 

cityringen och det tredje ett stort antal skyltar (22 st) i centrum. I december 

2021 återkom ansvarigt kommunalråd med besked att ett mellanting av de två 

förslagen med skyltar var önskvärt. 
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Ett förslag enligt önskemålet har tagits fram och det innebär en 

investeringsutgift på ca 2,5 miljoner kronor. Då det finns önskemål att sätta upp 

skyltar redan 2022 lyfts investeringsframställningen separat skilt från den 

vanliga budgetprocessen för 2023. Även om medel beviljas av fullmäktige i juni 

är det tveksamt om alla skyltar kan komma på plats under 2022. 

Investeringsmedlen behöver därmed avsättas inom de investeringsramar som 

löper över flera år och är möjliga att omdisponera. 

Omvärldsanalys 

En begränsad omvärldsanalys har genomförts utgående från 10-gruppen, dvs de 

tio största kommunerna i Sverige borträknat Stockholm, Göteborg och Malmö. 

De är kommunerna i 10-gruppen som Borås av naturliga skäl jämförs med i 

olika sammanhang. De närmaste två av dessa har studerats; Jönköping och 

Halmstad. 

Jönköping har tre större digitala skyltar nära centrum, en från norr (Hjo), från 

väster/söder (Göteborg/Helsingborg) och från öster (Stockholm). Mindre 

skyltar förekommer på parkeringshusen och i stadskärnan. 

Halmstad har också tre digitala skyltar nära eller i centrum, en från varje håll, 

samt ett fåtal mindre närmare ett av parkeringshusen. 

Samtliga skyltar i både Jönköping och Halmstad anvisar enbart till specifika, 

namngivna parkeringshus, och upplevs som tydliga. 

Förslag för Borås 

Borås har en cityring vilken man som bilist leds till från olika håll om man 

önskar åka till centrum. Tanken med föreslaget system är att då man kommit 

fram till cityringen snabbt ska se tydliga digitala skyltar med antal lediga 

parkeringar per aktuellt parkeringshus. Totalt innebär förslaget 10 st nya digitala 

skyltar som visar mot parkeringshusen Nybron, Midas, Pallas, Vulkanus och 

Valhall. 

Investeringsutgiften består av skyltmaterial som stolpar och målad plåt, de 

digitala skyltarna, uppsättning och utgifter kopplade till elanslutning. 

Driftskostnaden uppskattas bli relativt låg. 

Kontakter har tagits med ägarna till de befintliga privata P-husen i centrum, och 

dessa har uppgivit att de är beredda att ansluta sig till 

parkeringsledningssystemet. Enligt Vägmärkesförordningen (VMF) föreskrivs 

vad gäller lokaliseringsmärke att den som efter godkännande från 

väghållningsmyndigheten beställt uppsättning av som i detta fall vägvisning 

också bekostar den. 

I detta fall finns ett intresse hos staden att införa ett parkeringsledningssystem. I 

egenskap av ägare till Borås Kommuns Parkerings AB föreslås att Borås stad 

beställer och bekostar den del av parkeringsledningssystemet som avser 

parkeringsbolagets anläggningar enligt vad som föreskrivs av 

Vägmärkesförordningen. 
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Borås Kommuns Parkerings AB har upphandlade ramavtal för digitala skyltar. 

Tekniska nämnden har ramavtal avseende vanliga skyltar. 

Förutsatt att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel senast i juni kan 

skyltar börja sättas upp under kvartal 3 2022, men då vissa elanslutningar kan ta 

tid att få på plats kan uppsättningen av en del skyltar dröja till hösten eller 

under 2023. Arbetena med utbyte av Nybron planeras att påbörjas 2023. 

Vägvisning till Nybrogaraget görs samordnat med dessa arbeten. 

Avtal med de privata parkeringshusens ägare om anslutning, tekniska lösningar 

för att förse skyltarna med korrekt information, samt driftsfrågor kopplade till 

de digitala skyltarna måste vara på plats innan skyltar sätts upp. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta 

Bergman (M) och Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i 

samverkan med näringslivet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

 

Datum 

2022-05-16 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-23 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00581 1.1.1.1 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2022-05-13 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00581 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlsson (M), Birgitta 

Bergman (M) och Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i 

samverkan med näringslivet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås. 

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlsson (M), Birgitta Bergman(M) och Jonas Garmarp (M) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-22 lämnat in förslaget att 

Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att presentera en modell för hur man – med 

inspiration av de kommuner som nämns i motionen – i samverkan med 

näringslivet kan få fram meningsfulla feriejobb. 

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden som avstyrker 

motionen med följande motivering. Efter kontakt med de kommuner som 

motionen hänvisar till beslutar Arbetslivsnämnden att avstyrka motionen. Dels 

av anledningen att situationen för att anordna platser i stadens verksamheter 

ändrats sedan 2021, samt av anledningen att anordna ferieplatser i näringslivet 

kan bli kostnadsdrivande. 

För att anordna subventionerade feriejobb i näringslivet, måste alla företag i 

kommunen likabehandlas och ges möjlighet att anställa ungdomar. 

De kommuner som ger näringslivet möjlighet att anställa unga, subventionerar 

anställningen med en bestämd summa, och låter företagen själva ta in 

ungdomar så länge de är folkbokförda i kommunen och tillhör aktuell 

åldersgrupp. Detta gör att det blir risk att staden skulle subventionera jobb som 

företagen själva skulle anställa till oavsett subvention. 

Då situationen inför sommaren 2022 med stor sannolikhet inte kommer likna 

den 2021 med omfattande restriktioner, ser det ut som att de 1746 ungdomar 

som sökt feriejobb kommer att kunna erbjudas feriejobb i stadens 

verksamheter, kommunala bolag samt i föreningslivet. 

Arbetslivsnämnden fortsätter även att satsa på entreprenörskap och har 

upphandlat ferieentreprenör som ett alternativ till feriejobben, samt satsat extra 

mycket på att göra det attraktivt med ett startkapital på 3000 kr/per 

entreprenör. 
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Beslutsunderlag 

1. Motion av Annette Carlsson (M), Birgitta Bergman (M) och Jonas Garmarp 

(M): Fler feriejobb i samverkan med näringslivet 

2. Yttrande över motion: Fler feriejobb i samverkan med näringslivet från 

Arbetslivsnämnden 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Arbetslivsnämnden  
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§ 45 Dnr ALN 2022-000241.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Motion: Fler feriejobb i 
samverkan med näringslivet 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden avstyrker motionen.   

Reservation 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet.       

Sammanfattning av ärendet 

Efter kontakt med de kommuner som motionen hänvisar till beslutar 
Arbetslivsnämnden att avstyrka motionen. Dels av anledningen att situationen 
för att anordna platser i stadens verksamheter ändrats sedan 2021, samt av 
anledningen att anordna ferieplatser i näringslivet kan bli kostnadsdrivande. 

För att anordna subventionerade feriejobb i näringslivet, måste alla företag  i 
kommunen likabehandlas och ges möjlighet att anställa ungdomar. 

De kommuner som ger näringslivet möjlighet att anställa unga, subventionerar 
anställningen med en bestämd summa, och låter företagen själva ta in 
ungdomar så länge de är folkbokförda i kommunen och tillhör aktuell 
åldersgrupp. Detta gör att det blir risk att staden skulle subventionera jobb som 
företagen själva skulle anställa till oavsett subvention. 

Då situationen inför sommaren 2022 med stor sannolikhet inte kommer likna 
den 2021 med omfattande restriktioner, ser det ut som att de 1746 ungdomar 
som sökt feriejobb kommer att kunna erbjudas feriejobb i stadens 
verksamheter, kommunala bolag samt i föreningslivet. 

Arbetslivsnämnden fortsätter även att satsa på entreprenörskap och har 
upphandlat ferieentreprenör som ett alternativ till feriejobben, samt satsat extra 
mycket på att göra det attraktivt med ett startkapital på 3000 kr/per 
entreprenör. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss: Motion: Fler feriejobb i samverkan med näringslivet. 

Förslag och yrkanden 

Birgitta Bergman (M) yrkar bifall till Motion: Fler feriejobb i samverkan med 
näringslivet. 
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Arbetslivsnämnden  
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Proposition 

Ordföranden Lars-Åke Johansson (S) ställer förslagen mot varandra och finner 
att Arbetslivsnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag. 

Votering 

Följande propositionsordning föreslås och godkännes. Den som bifaller 
liggande förslag röstar ja. Den som bifaller Birgitta Bergmans (M) yrkande 
röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat tillstyrka motionen. 

Omröstningsresultat 

JA röstas av Kristina Nyberg Smahel (S), Anne-Marie Ekström (L), Marie 
Samuelsson (S), Mattias Danielsson (C) och Lars-Åke Johansson (S). 

NEJ röstas av Lina Nilsson (M), Jonas Garmarp (M), Jan Nilsson (SD) och 
Birgitta Bergman (M). 

Arbetslivsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med 
liggande förslag. 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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Österlånggatan 72 
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arbetsliv@boras.se 
Telefon 
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Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 
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Yttrande över Remiss: Motion: Fler feriejobb i 

samverkan med näringslivet 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden avstyrker motionen.        

Ärendet i sin helhet 

Efter kontakt med de kommuner som motionen hänvisar till beslutar 

Arbetslivsnämnden att avstyrka motionen. Dels av anledningen att situationen 

för att anordna platser i stadens verksamheter ändrats sedan 2021, samt av 

anledningen att anordna ferieplatser i näringslivet kan bli kostnadsdrivande. 

För att anordna subventionerade feriejobb i näringslivet, måste alla företag  i 

kommunen likabehandlas och ges möjlighet att anställa ungdomar. 

De kommuner som ger näringslivet möjlighet att anställa unga, subventionerar 

anställningen med en bestämd summa, och låter företagen själva ta in 

ungdomar så länge de är folkbokförda i kommunen och tillhör aktuell 

åldersgrupp. Detta gör att det blir risk att staden skulle subventionera jobb som 

företagen själva skulle anställa till oavsett subvention. 

Då situationen inför sommaren 2022 med stor sannolikhet inte kommer likna 

den 2021 med omfattande restriktioner, ser det ut som att de 1746 ungdomar 

som sökt feriejobb kommer att kunna erbjudas feriejobb i stadens 

verksamheter, kommunala bolag samt i föreningslivet. 

Arbetslivsnämnden fortsätter även att satsa på entreprenörskap och har 

upphandlat ferieentreprenör som ett alternativ till feriejobben, samt satsat extra 

mycket på att göra det attraktivt med ett startkapital på 3000 kr/per 

entreprenör.              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss: Motion: Fler feriejobb i samverkan med näringslivet.                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 
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Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 

 



Motion Kommunfullmäktige

2021-06-22

Motion: Fler feriejobb i samverkan med näringslivet

Det råder knappast någon tvekan kring den oerhörda betydelse ett sommarjobb kan ha för en ung

människa. Det är både ett sätt att få känna den frihet det innebär att tjäna egna pengar och samtidigt

få chansen att axla en del av vuxenlivets ansvar.

På grund av pandemin har det blivit väsentligt mycket svårare att få fram det antal ferietjänster som

tillsätts ett normalår, mycket på grund av att kommunens vård- och omsorgsboenden inte tar emot

några feriearbetare. Vi vet heller i nuläget inte hur riktlinjer för feriearbete inom exempelvis

äldreomsorgen kommer att se ut under kommande år. Dessutom har det även under tidigare år

ibland funnits utmaningar med att få till tillräckligt många meningsfulla ferietjänster på grund av

ökade ambitioner på området. Vi behöver därför göra vad vi kan för att hitta nya vägar framåt.

I Sollentuna tillämpas en modell som ger näringslivet möjlighet att anställa unga feriearbetare mot

att kommunen står för halva lönekostnaden. I Svenljunga respektive Tranemo används från och med

sommaren 2020 samma modell.

Givet de hinder som föreligger för kommunen att själva tillskapa tillräckligt många meningsfulla

feriearbeten, Sollentunas modell intressant att ta efter. Ytterligare en fördel med en sådan modell

vore att ferietjänsterna dessutom kan skapas till halva kostnaden för kommunen.

En modell för att skapa feriearbeten i samverkan med näringslivet vore dessutom en naturlig del i att

uppfylla Borås Stads näringslivsstrategi. I den kan vi under rubriken Vårt förhållningssätt bland annat

läsa: ”Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi samverkar såväl internt mellan

förvaltningar och kommunala bolag som externt med det lokala, regionala, nationella och

internationella näringslivet samt akademi och forskning och tar till vara varje dels kraft och förmåga.”

Det är dags att ta dessa ord på allvar och även i arbetet med att skapa fler jobb åt Borås unga ”ta till

vara varje dels kraft och förmåga”. Tillsammans har vi störst chans att nå resultat.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att presentera en modell för hur man - med inspiration av de

kommuner som nämns ovan - i samverkan med näringslivet kan få fram meningsfulla feriejobb.

Annette Carlson (M)

Birgitta Bergman (M)

Jonas Garmarp (M)



Motion Kommunfullmäktige

2021-06-22



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tilläggsbudget 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 

 

Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   14,0 mnkr 

Förskolenämnden     4,5 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   3,5 mnkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden    8,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden     1,0 mnkr 

Kommunstyrelsen     1,0 mnkr 

 

Datum 

2022-05-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-31 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00467 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2022-05-25 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00467 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsbudget 2022 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 

 

Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   14,0 mnkr 

Förskolenämnden     4,5 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   3,5 mnkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden    8,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden     1,0 mnkr 

Kommunstyrelsen     1,0 mnkr 

 

Ärendet i sin helhet 

I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 

prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr 

jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och 

generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den 

budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är 

förbättringen ca +58 mnkr.  

Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några 

nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell 

nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och 

att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin 

och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de 

kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med 

sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det 

allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i 

samhällsbyggnadsprocessen. 
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Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås 

Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står 

inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att 

fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen 

bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som har ett budgetunderskott i 

och med dessa tillskott har goda möjligheter att uppnå budgetbalans under 

2022. 

 

 

Allmänt tillskott 

Nämnd Nivåhöjande 

K-bidrag 

Halvårseffekt 2022 

Grundskolenämnden 20,0 mnkr 10,0 mnkr 

Förskolenämnden 6,0 mnkr 3,0 mnkr 

Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

16,0 mnkr 8,0 mnkr 

Kommunstyrelsen 2,0 mnkr 1,0 mnkr 

SUMMA 44,0 mnkr 22,0 mnkr 

 

 

Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19 

Nämnd Råvaror och 

livsmedel 

Övriga 

Förbrukningsvaror 

Grundskolenämnden 4,0 mnkr  

Förskolenämnden 1,5 mnkr  

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

1,5 mnkr 2,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr  

SUMMA 8,0 mnkr 2,0 mnkr 
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Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Stads nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tilläggsbudget digitalisering 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

- Servicenämnden får särskilt kommunbidrag med 9,8 mnkr 2022 för 

införande av Hyr-PC till Grundskolan 

- Kommunstyrelsen får särskilt kommunbidrag med 3,2 mnkr 2022 för 

att påbörja digitalisering av chefernas process med anställning 
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2022-05-31 Andreas Exner  
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      Tillstyrkes  
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00488 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsbudget digitalisering 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

- Servicenämnden får särskilt kommunbidrag med 9,8 mnkr 2022 för 

införande av Hyr-PC till Grundskolan 

- Kommunstyrelsen får särskilt kommunbidrag med 3,2 mnkr 2022 för 

att påbörja digitalisering av chefernas process med anställning 

 

Sammanfattning 

Digitaliseringen i Borås Stad behöver stärkas. Genom en tilläggsbudget för 

2022 kan Grundskolan införa Hyr-PC och ett projekt för att digitalisera 

chefernas process med anställning kan påbörjas. 

 

Ärendet i sin helhet 

Det finns ett behov av att stärka arbetet med digitaliseringen i Borås Stad. 

Digitalisering är en av åtgärderna för att staden skall kunna möta kommande års 

utmaningar med fler kommunmedborgare som behöver stadens tjänster och 

färre personer i arbetsför ålder.  

Dataservice vid Servicekontoret tillhandahåller ett koncept som kallas Hyr-PC. 

Det fungerar så att Dataservice köper in PC-datorer och sedan hyr ut dessa till 

förvaltningarna på tre år. Kostnaden för inköpet belastar första året och under 

tre år betalar förvaltningarna hyra som inkluderar support. Därefter byts datorn 

ut efter tre år. Hyr-PC- konceptet är kostnadsneutralt för Dataservice då 

inköpskostnaden första året motsvarar hyran under tre år. Hyr-PC har 

finansierats genom extra tillskott tidigare år och finns för alla förvaltningar i 

staden utom hos utbildningsklustret, som istället valt egna lösningar där man 

exempelvis leasat datorer externt. Ett pilotprojekt har genomförts på 

Grundskolan med lyckat resultat och man är intresserad av att använda Hyr-PC 

från stadens egen Dataservice istället för externa lösningar. Att få med 

Grundskolan i konceptet skulle ge större underlag att fördela gemensamma 

kostnader på och ett tidsbesparande upplägg med bättre support för skolans 

personal. Kostnaderna för PC minskar genom att staden slipper dyrare 

lösningar med externa leasegivare.  
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Tillskott behövs med 9,8 mnkr för att under 2022 arbeta in ca 1100 datorer hos 

Grundskolan i konceptet. Skulle konceptet upphöra kan Servicenämnden lämna 

tillbaka de hyror som kommer in kommande tre år, annars behöver tillskottet 

behållas för att refinansiera utbytet efter tre år. 

 

I stadens samarbetsforum för digitalisering, ”Digital arena”, har ett förslag om 

digitalisering av chefernas process för anställning tagits fram. Processen består 

av tre delar; anställa, hantera pågående anställning och avslut av anställning. 

En ökad digitalisering skulle förenkla för cheferna och göra att fokus kan gå 

från administration till arbete med arbetsledning. Projektet med att digitalisera 

chefernas process för anställning beräknas ta tre år och årligen kosta ca 

3,2 mnkr under dessa tre år, totalt ca 9,6 mnkr. Beräkningar som tagits fram 

visar att tid motsvarande 5-20 årsarbetare skulle kunna frigöras för cheferna i 

staden. Digitaliseringen är inte bara en effektivisering utan är också en 

kvalitetshöjning och stärker Borås Stad som arbetsgivare. 

De särskilda kommunbidragen för digitalisering till Servicenämnden och 

Kommunstyrelsen avser bara 2022 och är därmed inte nivåhöjande för 

kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 

1. PM Hyr-PC Grundskolan, 220426 

2. Förstudie för kartläggning av chefers övergripande process för anställning, 

210311 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Servicenämnden, SN.diarium@boras.se 

2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Sammanfattning 

Syftet med förstudien har varit att kartlägga och få en bild av en av de viktigaste processerna i Borås 

Stad.  

Bland våra viktigaste upptäckter är hur oerhört mycket tid som läggs på anställningar, och hur 

komplext arbetet är för chef. För att kunna förenkla detta behöver den stora bilden bli tydlig. Bilden 

behöver beskriva verksamhetens processer och vilket stöd verksamhetens aktörer behöver. 

Dessutom behövs en förståelse för interaktionen mellan verksamhetens aktörer och stadens 

experter för att kunna designa goda lösningar. Det är viktigt att avsätta resurser för att kunna skapa 

förståelse och bilder över hur nuläget är och hur det borde vara. Vi har valt att kalla det 

verksamhetsarkitektur. 

Arbetet med förstudien har präglats av ett gott samarbetsklimat och stor lyhördhet. Inte sällan har 

vi märkt att utveckling skyndats på under hösten och våren. Många steg har säkert också tagits på 

grund av pandemin som är just en stor katalysator för Digitalisering. 

Förståelse har skapats för stadens 450 chefers arbetssituation. Genom att kunna påverka den 

digitala dimensionen av organisationen kommer denna mycket stora grupp att kunna gå från ledsna 

ansikten till glada smileys över tid. Det kräver dock att arbetet vidmakthålls och drivs vidare med 

bredd och med stort inslag av tillit. 

 

Nuläget innebär att utveckling drivs i flera öar, inte fel i sig, men när verksamhetsarkitekturen inte är 

beskriven som helhet arbetar alla aktörer med en ”egen liten karta”. Uppskattningsvis skulle 

utvecklingen kunna gå mycket smidigare om aktörerna arbetar tillsammans med delar av samma 

karta under gemensamt organiserade former. 

Tack till alla ni som medverkat till ett så bra och brett resultat. 

 

 

Fredrik Nilströmer  Malin Korander 

IT-strateg   Verksamhetsutvecklare digitalisering 
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1 Inledning och bakgrund 

 

Initiativet till denna förstudie grundar sig i behov som uppmärksammats av styrgruppen Digital 

Arbetsplats. Frågor av typen: -Varför har vi ett så stort behov av licenser? -Varför har vi så många 

användarkonton registrerade? -Vilken typ av licens ska en användare ha? Bakom frågorna som kan synas 

enkla saknas en beskrivning av den nuvarande övergripande processen för anställning. Hur anställande 

chefer arbetar, från att medarbetarens skriver på sitt anställningsavtal till att medarbetaren avslutar sin 

anställning på Borås Stad.  

 

Tanken är att utifrån ett mycket brett perspektiv fånga upp utvecklingsbehoven och genom att kunna se 

och påverka den generiska processen, det som inte går att välja bort och det som är lika för alla 

förvaltningar skapa förutsättningar för att över tid kunna påverka organisationen i en digital dimension 

utifrån arkitektur och process. 

 

2 Uppdrag (mål) och syfte 
 

Digital Arbetsplats har som mål ”Att skapa en modern, mobil och framtidsäker Digital arbetsplats som ska 

underlätta och effektivisera arbetet för våra medarbetare. Borås stad Digitala arbetsplats skall ligga i nivå med 

leverantörernas utveckling av Borås Stads verksamhetssystem” 

Några av medlemmarna i styrgruppen är Niclas Bodeklint, Andrei Kardas, Magnus Widen, Mikael 

Bjurving och Fredrik Nilströmer. 

Uppdraget till förstudien från Digital Arbetsplats ovan ”Förslag till kartläggningsuppdrag för övergripande process 

för anställning, den 2020-01-30” återges nedan. Uppdraget är mycket brett. När aktiviteter senare formuleras 

ska deras effektmål vara smalare. Uppdraget ska även ses i ljuset av kapitel 4, den digitala strategin, 

licenshantering och chefers upplevda arbetsmiljö. 

Förstudien ska dokumentera chefers arbete och kartlägga den tidskrävande processen för anställning, 

kopplat till digitala verktyg (från påskrift av anställningsavtal, under pågående anställning till avslutande av 

anställning) 

 

Målet är att få bort transport av bruna internpostkuvert och få in rätt information direkt in i 

digitala system. 

 Förstudien ska hitta vilka analoga arbetsuppgifter, flöden, dokument och processer som kan 

förbättras med exempelvis nya e-tjänster. (En digital underskrift av dokument kring anställning 

kan snabba upp processen genom att kunna hanteras parallellt.) 

Målet är se hur vi kan skapa en bättre arbetsmiljö och minska stress för cheferna, med 

utgångsläge från deras verkliga behov i vardagen, ute i verksamheterna. Chefs fokus. 

 Hitta tydligare arbetssätt som gör att det blir enklare och roligare att vara chef, som är både 

transparenta och påverkbara. 

 Förstudien ska visa på hur Borås Stad kan bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för både chefer 

och medarbetare, ett gott första intryck som sedan består. 

 Underlätta för stickprovskontroll samt kunna lita på de underlag som skickas in. Analoga 

processer (Behov/Problemformulering) 

 Hitta tidstjuvar, och på så sätt spara tid som leder till minskat administrativt arbete för cheferna. 



 

5 
 

 Förstudien ska åskådliggöra nuläget och hjälpa till att kunna se utvecklingsmöjligheter och 

effektivisering, men också underlätta för beslut att gå vidare med eventuella utvecklingsprojekt 

och förändringar.  

Målet är hitta fokusområden att jobba vidare utefter vad verksamheten verkligen behöver, lättare 

att kunna ta beslut, prioritera vad som är viktigt att jobba vidare med och i vilken ordning. 

 Förstudien ska visa på snabba och mindre förbättringar, likväl som på mer omfattande och mot 

långsiktiga mål. 

 Ge Personal-organisationen en bättre styrbarhet av organisationen, utifrån ett bättre 

helhetsperspektiv. 

 Tydliggöra process för att tilldela programvarulicenser, och klargöra vem som är bäst lämpad att 

tilldela dessa. Undvika kostnadsökningar utifrån licenser. Rollfördelning utifrån IT, programvara 

och licenser. Hur kan vi hålla isär olika personas för att tilldela rätt licens? 

3 Tidsplan 

Förstudien startades i september 2020 med slutlevereras i februari 2021. 

4 Nuläge och frågeställning 

Anställningsprocessen 

En av våra huvudprocesser är just anställningsprocessen och den tar mycket tid i anspråk för våra cirka 

450 chefer och cirka 150 personer som stöttar chefernas arbete inom Borås Stad. 

 

Det finns stora potentiella effekter att vinna genom digitalisering av delar av anställningsprocessen. Totalt 

sett även resursmässiga och ekonomiska besparingar. Exempel på meddelanden och dokument som 

skickas i bruna kuvert internt idag är reseräkning, ansökan friskvårdsbidrag, ansökan växling 

semesterdagsersättning och avtal om anställning. 

 Borås Stads Digitala strategi antogs 2020 
 

Hög kvalitet och effektiv verksamhet Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och 

attraktiv arbetsgivare. Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig 

mindre åt rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 

Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person enkelt får 

tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig ärendehantering. Borås Stad 

blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av kunskap ges stort utrymme och mer och 

mer av monotona administrativa sysslor bearbetas digitalt. – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment 

kan ersättas? 

Styrdokumentet finns att läsa via www.boras.se 

 

Digital Strategi har fem prioriterade områden som arbete ska ske utifrån under perioden.  

 1. Framtida utmaningar 

Detta är stödområdet, hit hör aktiviteter som syftar till att inspirera, skapa stöd, få igång, driva, mäta, 

styra och leda på strategisk/politisk nivå.  

 

 

http://www.boras.se/
http://www.boras.se/
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2. Underlätta och förbättra människors vardag 

Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas för förbättrad 

eller utökad personlig service 

3. En öppen förvaltning 

Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och värdeskapande 

tjänster i samhället 

4. Hög kvalitet och effektiv verksamhet 

Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas 

5. De som bor, verkar och vistas i Borås är fokus 

Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster 

 Licenshantering 

 

Nuvarande licenshantering bygger på flytande licenser, det finns inte en koppling mellan licens och 

användare. Ny metod behöver alltså tas fram. Frågan har därför väckts i Digital Arbetsplats beroende på 

nytt behov av att tilldela respektive användare Office licenser när det nya licensavtalet med Microsoft för 

molnlicenser ska börja tas i bruk (2020). 

Det förslag som IT-arkitekterna har tagit fram bygger på att chef tilldelar licens till resp. anställd beroende 

på behov/och datortyp (delad/egen dator). Detta sätt får användas till dess en bättre lösning är på plats. 

Direkt styrd licenshantering är en förutsättning för att betala rätt kostnad för licenserna och ha bättre koll. 

Licenserna som vi betalar till Microsoft idag kostar 14 miljoner kronor/år. 

Per Lindberg är nyanställd på Dataservice för att ansvara för all licenshantering, inte bara de licenser som 

rör anställning. 

Sedan tidigare gäller att alla typer av användare ska ha ett konto i Borås katalogtjänst ”Ad”. 

Inloggningsadressen är e-postadressen. Så bör det förmodligen vara – alla användare ska ha möjlighet att 

vara nåbara via epost och deras enheter ska gå att hantera från Dataservice. 

 Chefernas mående 

Nuläget från 2019 års medarbetarenkät. Tanken är att spegla oss i denna statistik – process kring 

anställning är bara en del av en chefs arbete. Vi valde att plocka ut tre frågeställningar ur enkäten. 

Däremot är vi medvetna om att denna enkät inte besvarats utifrån denna förstudie. Vi kan ta stöd i 

enkätresultatet, och hoppas att åtgärder för att avlasta chef kan bidra till bättre resultat framöver. 

Förklaring på siffrorna nedan:  

5+4= Instämmer helt 

2+1= instämmer inte 

3=Varken eller 

 

 

Chefers svar 2019 per chefsgrupp

A-chef Förvaltningschef el motssv

B-chef Verksamhetschef, avdelningschef

C-chef Linjechef t ex enhetschef, rektor

På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner för att nå verksamhetens mål Medel 5+4 3 2+1 Ingen åsikt

A-chef 3,8 77,3% 9,1% 13,6%

B-chef 3,9 75,7% 20,0% 2,9% 1,4%

C-chef 3,9 74,5% 18,0% 6,9% 0,6%
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 Pågående projekt i organisationen som berör projektet och läget med 
dessa  

 

Externa e-tjänster (invånare loggar in med bank id) 

 

 Tidsbokning för kandidatpersoner VÄF (igång sedan jan, 400 bokningar redan) 

 Tidsbokning för referenstagning VÄF (tjänsten är klar, men den används ännu inte) 

 Tidsbokning för referenstagning SOF (är klar, nu vill man testa och sedan kör man igång skarpt) 

 Tidsbokning för referenstagning PED (klar, testad och live) 

 

Interna e-tjänster (chefer i Borås Stad gör beställningar) 

 

 E-tjänst för beställning av behörigheter VÄF och chefer agerar beställare. Tjänsten är i drift 

och IT-vård omsorg, piloter på några enheter, sedan utvärdera och sedan ska tjänsten utvecklas 

för resterande sociala klustret. (SOF, ALF, IFO) 

 e-tjänster med blanketter för Lex Sarah anmälningsplikt inom omhändertagandet och 

Sekretess avtal e-tjänst: sparas digitalt i varje anställds anställningsinformation i Heroma. Start i 

september, 2021 för VÄF, SOF, IFO, ALF. 

 e-tjänst för Digitala arbetsgivarintyg och Tjänstgöringsintyg har funnits sedan maj 

2020:  Att som anställd eller fd anställd kunna beställa arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg. 

CGI tittar nu på att koppla ihop Borås Stad och Heroma lön med 

https://www.arbetsgivarintyg.nu/#/  för att kunna skapa arbetsgivarintyg direkt i portalen 

 Infracontrol e-tjänst: Rekryteringsdel, registrera kandidaterna via systemet fördelas de till lämplig 

enhet. (VÄF, SOF, IFO) 

  

Friskvårds förmåner, utveckling i Heroma web 

 Medverkande: Linnea Nilsson, Hälsostrateg på Personal, Nathalie Olsson och Catrine Carlsson, 

båda systemadministratörer på Löneservice, Annika Dahlén, Personalchef, Anki Bohman 

Lönechef, Ingela Sandmer, Annette Andersson löneassistenter på Löneservice.  

 Det är idag en stor arbetsbelastning på Löneservice, framförallt i november/december, då alla 

friskvårdskvitton måste vara redovisade för att medarbetarna ska få ersättning för sina utlägg.  

 Löneservice har en manuell hantering av fysiska kvitton och mejl från alla chefer. Ibland glömmer 

också cheferna skicka in dessa kvitton i tid, vilket gör att den anställde blir utan ersättning. 

 Utvecklingen av nya funktioner av friskvårdsförmåner sker i Heroma web av CGI. 

Friskvårdskvitton och ansökningar kan efter utveckling skickas direkt från Heroma web. Den 

anställde scannar sina kvitton och lägger själv in dem i Heroma web. Då kan också den anställde 

se hur mycket pengar som finns kvar att använda.  

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid Medel 5+4 3 2+1 Ingen åsikt

A-chef 3,1 45,5% 22,7% 31,8%

B-chef 3,2 50,0% 15,7% 34,3%

C-chef 3,1 46,3% 16,1% 37,4% 0,3%

Helhet 

Föreställ dig en perfekt arbetssituation. 

Hur nära en sådan perfekt arbetssituation är din egen? Chefskod Medel 5+4 3 2+1 Ingen åsikt

A-chef 3,7 72,7% 18,2% 9,1%

B-chef 3,6 65,7% 28,6% 5,7%

C-chef 3,3 50,4% 30,7% 18,8%

https://www.arbetsgivarintyg.nu/#/
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 Vinsten blir att cheferna slipper mejla eller skicka fysiska blanketter och kvitton med internposten 

till Löneservice. Löneservice kommer samtidigt att påbörja arbete med att anställda skall kunna 

ansöka om semesterväxling via nya Heroma Webben.  

 Projektgruppen har haft flera möten med CGI, nu senast 10/3. 

 Projektet beräknas vara klart och i drift under 2021, med start i augusti 2021.  

  

Heroma Resor 

 Nathalie Olsson och Catrine Carlsson, båda systemadministratörer på Löneservice är 

projektledare och håller i kontakterna mot Stefan Frithiof på CGI. 

 Körjournaler får en ny modul i Nya Heroma webb sätts in med nya funktioner såsom 

reseräkning, körjournaler, parkeringskvitton och för andra kvitton i samband med resor. 

 Det krävs också nya inställningar i behörigheter i Heroma webb, och att Borås Stad tar fram 

lathundar och instruktioner. (CGI levererar filmklipp) 

 Borås Elnät vill ha samma möjligheter med Heroma Resor som Borås Stad och då krävs nya 

inställningar i flöde och behörigheter innan detta kan fungera. 

 CGI måste också åtgärda några buggar. En knapp för kontering finns men en bugg gör att den 

låser systemet. Det behövs en korrekt koppling till Riksbanken för rätt valutakurs vid utrikesresor, 

nu finns en bugg som gör att informationen inte hämtas korrekt. 

 Inga ytterligare resurser behövs från Borås Stad för att komma framåt i projektet. 

 Deadline för att dessa buggar ska vara åtgärdade av CGI är 15/4-2021, och därefter startar 

pilotprojektet.  

 

 Digitala kvitton in i Heroma 

Anna Sandström är revisor på Borås Stad och med i projektet. 

 Medarbetarna kan nu scanna in sina kvitton och lägga in dessa i Heroma webb. 

 Men måste spara sina fysiska kvitton som måste visas vid anmodan enligt Bokföringslagen. 

(Exempelvis kvitton inom friskvård, personliga utlägg, parkering mm) 

 

Heroma kompetens 

 Arbetet med kompetensmodulen i Heroma hanteras främst i arbetsgruppen Digitalisering som 

finns inom HR. Det är Gun-Britt Ziethén som håller ihop gruppen. Status är att Annika Dahlen 

nu fått svar från HR cheferna om vilka som vill ha Heroma kompetens.  

 Alla förvaltningarna är intresserade av modulen med undantag av Kultur- och fritidsförvaltningen 

samt Förskole förvaltningen. (dessa bedömer att de just nu inte har möjlighet att implementera.) 

 I samband med att den nya IT-styrningen kom på plats gäller att Styrgrupp Digitalisering (f.d. IT-

styrgrupp) arbetar med den typen av frågor inför ett kommande år.  

 Finansiering kan tidigast ske 2022, och då genom att respektive förvaltningschef lägger med 

införandekostnaden i respektive nämnds budgetprocess. Bakgrunden till det nya direktivet är att 

flera av förvaltningscheferna menat att vi genom att föra över pengar mellan förvaltningarna ett 

innevarande år går emot respektive nämnds redan fattade budgetbeslut. Lösningen ligger i 

att skapa en förvaltningsgemensam utvecklingsbudget knuten till förvaltningsgemensam 

digitalisering. Jag hoppas att vi kan det till 2022, men här måste alla goda krafter hjälpa 

till. Förmodligen behöver SKA ta kostnaden som hamnar på 2021, t ex för en 

projektledare om vi ska starta detta år. När frågan kring finansiering ställs till kommunens 

ekonomichef och ordförande i styrgrupp Digitalisering menar han att finansiering av 
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Kompetensmodulen ska bäras av den utdebitering kring Heroma och lön som redan 

finns idag. Det är alltså denna som kan behöva justeras efter ev. beslut.  

 

Personliga utlägg & kvitton 

 Anki Boman på Löneservice är ansvarig.  

 Deadline är 15/4-2021 och den 16/4 2021 startar piloten enligt plan. 

 Man måste utreda hur chefer hanterar detta, var kostnaden hamnar och att det finns olika konton 

och löneart för utlägg.  

 Om man får in kvitton som ej är rätt inlagda så hamnar dessa kostnader fel i ekonomisystemet.  

 Anki Boman lyfter denna fråga igen under våren 2021, men här behövs en person från ekonomi 

för att komma framåt i projektet. 

 

Anställningsunderlag/anställningsavtal 

 Den ursprungliga platsen i Heroma där man skrev anställningsavtalet kommer snart att släckas 

ned, funktionen flyttas till ett annat ställe under ”Nya personer” i Lön och PA systemet. Det är 

mycket inställningar att göra för den digitala anställningsprocessen.  

 Tidigare skickade chef eller administratör in underlaget för anställning till Löneservice, därefter 

skapades ett anställningsavtal som skickades tillbaka till chef för underskrift. Nu vill man att 

chefer själva ska kunna skapa anställningsavtalet, och då får den nya medarbetaren direkt ett giltigt 

avtal vid anställningstillfället. 

 Men det krävs flera inställningar för att underlätta för cheferna. Bland annat så finns det olika 

förmånsgrupper inom olika förvaltningar och man vill inte att chefen ska kunna se alla 

förmånsgrupper och avtal som inte hör till chefens egen förvaltning. (Idag ser chefen hela 

etikettregistret.)  

 Ingela Gustavsson på CGI är Löneservice (Service kontoret) och Personal- och Förhandlings 

(Stadsledningskansliet) kontaktperson i arbetet med Anställningsavtal och Digitala 

anställningsprocessen.  

 Arbete pågår med att få med rätt anställningsavtal över från Resurshanteringen till Nya Heroma 

webben.  

 

Digital signering 

 Projektet är uppe i testmiljö, det är ett större projekt och ytterligare teknisk styrning och regelverk 

för att processen ska fungera.   

 Målet är att under 1/9-2021 ha alla funktioner på plats så att en pilot kan startas.  

 Det är förhoppningen att detta ska vara i drift under senare delen av hösten 2021. 

 När det gäller underskriftstjänsten Verified så har Jonny Ekström pratat med leverantören om 

möjligheten att flytta våra dokument från plattformen när dessa är signerade, vilket är fullt möjligt. 

Därefter ansvarar Jonny för att ett möte bokas med de med berörda i Borås Stad så att vi kan gå 

vidare där. 

 

Den digitala centrala introduktionen  

 Den digitala centrala introduktionen ger den nyanställde ett välkomnande till staden redan innan 

den börjat.  

 Syftet är att förkorta startsträckan för en nyanställ, fånga upp personen engagemang direkt och 

rusta personen inför samt i början av sin anställning. Tidsperioden för central digital introduktion 

är från det att den anställde skrivit på sitt anställningsavtal till några månader in i anställningen. 
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 Den centrala digitala introduktionen skapas i verktyget InfoCaption. Målet är att lansera den i 

september 2021. Ansvarig för den centrala digitala introduktionen är personal och förhandling. 

5 Avgränsningar 

 

Personal och förhandling har en arbetsgrupp kring digitalisering, och därför kommer inte denna förstudie 

att kartlägga dessa områden som ingår i deras projekt: 

 Kompetensförsörjningsverktyg för kompetensutveckling (Heroma Kompetens) 

 Webbaserad internutbildning Borås Stad 

 Webbaserad övergripande Borås Stad introduktion 

 Kartläggning av behov av kompetenskartläggningssystem 

 Förstudien kommer nämna men inte beröra lönesättningsprocessen, som HR själva äger och som 

redan är klar när medarbetaren skriver på anställningsavtalet och blir anställd av Borås Stad. 

 Förstudien kommer inte beröra det pågående projektet ”Beslutsstöd” som i framtiden kommer 

underlätta i chefernas i beslutsarbete genom lätt tillgänglig och överskådlig statistik kring personal.  

 Tillitsresan är ett modernt sätt att styra verksamheten och berör och påverkar alla chefer, 

medarbetare och politiker i Borås Stads organisation. 

”Borås Stad alla medarbetare har ett gemensamt uppdrag: Att underlätta och förbättra människors 

vardag”. Detta tangerar förstudiens område, men kommer inte att undersökas på ett djupare plan. För att 

vi ska kunna utföra vårt uppdrag på absolut bästa sätt måste vi bli en organisation där allt ledarskap och 

medarbetarskap präglas av tillit. Det är vad Tillitsresan handlar om. Tillitsresan är namnet på det arbete 

som ska ge Borås Stad ett nytt, mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter. Samtliga 

medarbetare och politiker kommer att påverkas av Tillitsresan.” 

 Etablering av förvaltning för den övergripande anställningsprocessen ingår inte i denna förstudie.  

 Förstudien kommer heller inte ta fram en checklista för anställande chefer eller nyanställda 

medarbetare. 

6 Metoder och arbetssätt 

 

 Referensgrupp för förstudien 

Referensgruppen bilades med syfte att involvera nyckelpersoner i Borås Stad inom HR/personal, 

Löneservice och Dataservice. Men även chefer från olika förvaltningar som också bidragit med sin syn 

genom sina behov.  

 Annika Dahlen, personalchef på Personal 

 Lena Winberg, ledarutvecklare på Personal 

 Anki Boman, lönechef på Löneservice 

 Sven-Erik Nystål, HR-arbetsmiljö strateg på Förhandling 

 Magnus Andrén, HR-Strateg på Personal 
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 Inger Svensson, lönekonsult på Löneservice 

 Clas Otterdahl, avdelningschef på Servicekontoret 

 Jonas Ward, förvaltningschef på Samhällsbyggnads förvaltning  

 Peder Danesved, förvaltningsledare, Strategisk IT 

 Linda Weiland, verksamhetssamordnare på Väf 

 Fredrik Nilströmer, IT-strateg på Strategisk IT 

 Projektgrupp 

 Malin Korander, projektledare & verksamhetsutvecklare inom digitalisering 

 Fredrik Nilströmer, IT strateg 

 Workshops 

 Referensgruppen har gett feedback på processerna.  

 Feedback på de visualiserade processerna med Magdalena Pettersson, enhetschef hemtjänst 

och Helena Frisk, samordnare för enhetschefer på (båda arbetar på Vård och Äldreförvaltningen 

och har båda tidigare blivit intervjuade i förstudien. Även ett möte med Helena Munthe, Chef för 

HR-funktionen på Förskole förvaltningen. 

 Effektmål, två workshops med referensgruppen för att stämma av förstudiens effektmål  

 Det nuvarande digitala ekosystemet kartlades med två workshops för att visualisera vilka 

processer, system och lagringsplatser som cheferna använder och som är knuten till processen. 

Men även beroenden av subsystem (Ej tekniskt perspektiv) Medverkande var projektgruppen 

tillsammans med Thomas Svensson, IT arkitekt på Dataservice, Claes Otterdahl, Arbetsledare, 

Administration/Dataservice och Jonny Ekström, IT-arkitekt på Strategisk IT.  

 Möten med referensgrupp 

Löpande information och avstämningsmöten med referensgruppen och projektgruppen Fredrik 

Nilströmer och Malin Korander) 

 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna låg till grund för förstudien så vi kunde för att kunna börja kartläggningen och beskriva den 

övergripande processen för anställning utifrån hur anställande chefer arbetar, deras behov och perspektiv, 

kopplat till verksamhetsbehoven i Borås Stad. (Den generiska processen, det som inte går att välja bort 

och det som är lika för alla förvaltningar inom Borås Stad) 

 

Intervjuerna skedde via Teams eller i fysiska möten, spelades in och totalt 6,5h transkriberades ordagrant 

för att kunna fånga upp signifikativa citat för målgrupperna. Till vår hjälp fanns en EU-baserad, GDPR-

säkrad, AI-baserad översättning med stöd av proffs-översättare. 
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Frågeställningar i intervjuerna för att: 

 Beskriva och få ett helhetsperspektiv av processerna för anställning, kopplat till digitala 

verktyg (från påskrift av anställningsavtal, under pågående anställning till avslutande av 

anställning)  

 Se hur och var chefer söker efter information, och hur informationen matas in i de olika 

systemen  

 Förstå den nuvarande processen med att beställa IT licenser 

 Upptäcka tidstjuvarna i de nuvarande processerna och förstå vilka analoga arbetsuppgifter, 

flöden, dokument och processer som kan förbättras, integreras och digitaliseras. 

 Att hitta vilka utvecklingsområden som är viktigast att jobba vidare med, kunna förstå vad 

verksamheten och cheferna verkligen behöver, och i vilken ordning förbättringarna bör göras 

 Kunna hitta mindre och snabba förbättringar i processerna, men även mer omfattande, och 

på så sätt kunna ta beslut, prioritera vad som är viktigast och vad som ger bäst effekt. 

 Få nya idéer på tydligare arbetssätt och på förbättringar i processen. 

 

10 intervjuer genomförda 

 Sven-Erik Nystål, HR- och Arbetsmiljöstrateg på Personal & Förhandling 

(Stadsledningskansliet) 

 Inger Svensson, Lönekonsult på Löneservice (Stadsledningskansliet) 

 Anki Boman, Lönechef på Löneservice (Stadsledningskansliet) 

 Claes Otterdahl, Avdelningschef på Servicekontoret Dataservice 

 Magdalena Pettersson, Enhetschef, Hemtjänst Verksamhetschef på Vård & Äldreförvaltningen 

 Helena Frisk, Samordnare för enhetschefer på Våglängdsgatan 153 på Vård & 

Äldreförvaltningen 

 Jenny Kjellén, Bemanningsplanerare/HR på Bemanningspool Vård & Äldreförvaltningen 

 Linda Weiland, Verksamhetssamordnare, på Kvalitet & Utvecklingsenhet på Vård & 

Äldreförvaltningen 

 Håkan Lundberg, Rektor för Kinnarumma och Svaneholmsskolan på Grundskoleförvaltningen 

 Jonas Ward, Förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 Omvärld 

 

Borås är inte ensam i sitt värv. Vid omvärldsanalys träffade vi Eskilstuna, Norrköping, Trollhättan, 

Sydnärke och Tranemo-Svenljunga. Gemensamt för dem är just att de i närtid arbetar med att utveckla sin 

on-boarding. I detta kapitel sammanfattas de insikter vi gjort under förstudien. Det finns en bilaga till 

rapporten som den extra intresserade kan läsa. 

 

Eskilstuna kommun har uppskattat att 7000 anställningar motsvaras av en kostnad om 2,5 mnkr på ett år i 

”administration”. Det är också av Eskilstuna vi får veta att kör man Heroma måste man använda RPA för 

att skapa anställningar automatiskt.  

 

Eskilstuna har tillsammans med SKR arbetat för att komma bort från analoga underskrifter av 

anställningsavtal. Tidigare har SKR hävdat att anställningsavtalen måste skrivas under i bläck. Nu är det 

dock inte så längre. 

 

Sydnärke-kommunerna Lekeberg, Hallsberg, Laxå och Askersund gör en intressant satsning tillsammans, 

deras fokus är chef och de verkar ha ett bra tänk. (se bild nedan) 
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Norrköping ligger närmast för oss att ha utbyten med eftersom de har Heroma och börjat sin resa mot att 

bli mer papperslösa i introduktionen. De har dessutom krokar och får med många olika ”delbeställningar” 

utifrån anställningen som realiserar delar av ”checklistan” för chef i samband med anställningen mer eller 

mindre automatiskt. 

Läs mer i bilaga: Omvärld  

7 Resultat: analys och slutsatser 

 Tre processer  

Den generiska processen - det som inte går att välja bort - det som är lika för alla förvaltningar.  

Denna process startas när en kandidat för en anställning finns. Den slutar när anställningen avslutas. 

(Anställningar i Borås Stad genomförs utifrån en generisk process med förvaltningsspecifik anpassning. 

Detta kan sägas vara den teoretiska modell som är styrande.) 

 

Processen “Vid anställning" 
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Processen “Pågående anställning" 

 

Processen “Avslutande av anställning" 

 

Dessa tre bilder finns i en egen bilaga för att kunna användas fritt. 
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 Hur mycket arbetstid skulle kunna återföras till cheferna och 
verksamheten? 

 

Frågan: Hur mycket tid skulle Borås Stad kunna spara och föra tillbaka till chefer, (och indirekt 

medarbetare) om vi löste de knutar och utmaningar som finns i förstudiens samlade frågeställning totalt. 

Kan du uppskatta/gissa om det handlar 5, 20, 50 eller 100 årsarbetare totalt? (på alla förvaltningar i hela 

organisationen) 

 

De som deltar i förstudien svarar att det handlar om någonstans mellan 5 och 20 årsarbetare i tid som 

skulle kunna återföras till andra arbetsuppgifter. Totalt sett skulle alltså denna tid bidra till att chefer och 

experter får mer tid till sitt förfogande. 

 Effektmål 

Ett arbete utifrån förstudien kommer att: 

 bidra till högre kvalitet på de uppgifter vi får in i olika digitala system 

 frigjord arbetstid och minskad stress 

 bättre upplevelse som nyanställd t ex genom ett bättre stöd/underlag för introduktion 

 bättre informationssäkerhet 

 bättre regelefterlevnad 

 bättre överblick och påverkbarhet av en av stadens viktigaste arbetsprocesser över tid, utifrån 

chefs fokus (verksamhet tillsammans med experter) 

7.3.1 Begreppet roll 

Begreppet roll är centralt för identitet och åtkomsthantering för att lyckas med en ökande automatisering 

av processerna över tid. 

 

Den nuvarande hanteringen av identiteter i staden har ett begränsat stöd för roll. Med roll menas inte 

AID-kod utan en roll som chef förfogar över och kan anpassa. En roll kan vara något som t ex kallas 

”handläggare 1”. För att knyta en checklista tydligare till anställningsprocess behöver begreppet roll finnas 

i identitet och åtkomsthanteringen. Med ett sådant begrepp skulle anställande chef kunna välja t ex 

bygglovshandläggare, eller enhetschef och med det välja ett standardset av åtgärder som ska utföras just 

när denna roll ska anställas eller sluta. Åtgärderna kan vara kopplade till beställningsmoment eller andra 

moment utifrån en mer digital checklista.  

Eftersom roll inte finns i nuvarande lösning behöver dessa åtgärder hela tiden upprepas för varje 

anställning. Genom att knyta licenser till roll skapas möjligheter för automatisk provisionering även av 

dessa. På samma sätt som checklistorna idag och i morgon behöver skilja sig mellan verksamheterna och 

vara olika beroende på olika behov krävs roll-begreppet för att möjliggöra klistret mot det digitala 

ekosystemet. 

Genom att använda roll, skulle även begreppet kunna användas för t ex bokning av möten i sammanhang 

där t ex alla med rollen ”förvaltningschef” ska ingå. 

 

Det nya begreppet roll innebär inte att AID-styrd roll eller ett motsvarande begrepp skulle sakna nytta! 

Snarare är kombinationer av dem intressanta. 
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7.3.2 Begreppet Arkitektur 

Begreppet Arkitektur beskriver här samverkan mellan människa och system. Detta består av tre delar: 

Verksamhetens processer, vilket stöd cheferna behöver och interaktionen mellan cheferna och systemen.  

 

Jan Olausson, kvalitetsstrateg på Borås Stad: ”Det är viktigt att förstå verksamhetens processer och vilket 

stöd verksamhetens aktörer behöver (i form av IT-system) för att utföra sina handlingar. Dessutom 

behövs en förståelse för interaktionen mellan verksamhetens aktörer och IT-system för att kunna designa 

goda system. Önskad effekt är att få ritningar och överblick över hur denna verksamhetsarkitektur är 

uppbyggd. Det ger möjlighet till påverkan av ett ”system” som är oerhört komplext och mångfacetterat.” 

De som handlägger denna typ av dokument kallas Arkitekter. Tjänster med denna inriktning började 

anställas för 10-15 år sedan inom offentliga organisationer. Idag finns flera olika typer av arkitekter, dessa 

typer är idag mer specialiserade och inriktade mot lösning, verksamhet, IT-och infrastruktur.  

Se bilaga arkitektroller. 

 Beskrivning av målgrupper och behov/problem 

Resultatet från intervjuerna samt övriga underlag från organisationen ligger till grund för de analyserna 

nedan. Målgrupperna är de personer som arbetar med anställningsprocesserna inom alla förvaltningar på 

Borås Stad (kan vara både chef och medarbetare som hjälper cheferna) De verkliga behoven, mål och 

drivkrafter som alla målgrupper har för att kunna utföra sitt jobb. 

 

I intervjuerna så har vi tagit reda på: 

 Hur ser vår målgrupps verksamhet och processer ut? 

 Vilka är de verkliga behoven som målgrupperna har för att kunna arbeta effektivt? 

 Vilka behov, problem och tidstjuvar och finns idag? 

 

Totalt berör projektet cirka 600 anställda varav cirka 450 är chefer, cirka 150 personer har stödfunktion 

och hjälper cheferna med anställningsprocessen. Vård- och Äldreförvaltningen och 

Grundskoleförvaltningen är de förvaltningar som har flest antal chefer och stödfunktioner. 

 

 

Målkarta  och målgruppsanalys 

Målgruppsanalysen med användningsmålen beskriver behoven som cheferna har, och är detta som styr 

vilka krav på funktioner, innehåll som processerna kring anställning ska innehålla för att fungera mer 

effektivt i framtiden. Analysen visar vilka utvecklingsprojekt som bör prioriteras. 
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Kartläggningen visar tydligt att de olika målgrupperna har var sitt perspektiv. Det finns också glapp mellan 

målgrupperna som innebär att man inte byter bild med varandra. Utmaningen är att ingen riktigt 

företräder helheten eller kommunicerar den.  

Ett effektmål utifrån ett arbete bör vara att skapa en gruppering som har stadens fokus alltså en 

sammanvägd bedömning av hur läget är och vad som behöver göras över tid. Fortsatt utveckling inom 

området bör drivas av staden och speglas i en referensgrupp från stadens verksamheter. 

De olika behoven per målgrupp (rutorna i målgruppsanalysen) kan mappas mot liknande behov. Vissa är 

Logistiska behov (krav på processen som ev. skulle kunna lösas genom digitalisering), andra är krav på 

Information (som saknas för att man ska förstå hur, när och vad man ska göra) nya Systemstöd (stöd som 

saknas t ex i Heroma för ett arbete) eller Övergripande krav (gemensamma krav som skulle kunna 

tillämpas på hela arbetet utifrån förstudien) 

Målgruppsanalyser 

Målgrupp – Alla anställda på Borås Stad 

Mål:  

 Gemensamma mål för samtliga målgrupper och vad man skulle kunna kalla för hygienfaktorer för 

vårt gemensamma intranät. Allmängiltiga drivkrafter och behov som finns hos de flesta 

medarbetare i Borås Stad, tex att det ska vara lätt och snabbat att hitta rätt information för att 

kunna  

 Enkelt söka på intranätet för att hitta relevant förvaltningsövergripande information om den 

generiska anställningsprocessen. 

 Information, meny, disposition och länkar behov oavsett var i processen chefen behöver hjälp. 

 Medarbetarna har egna behov av information och struktur. (inte blanda dessa två målgruppers 

information, som det är idag) 

Citat: 
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“…för att inte intranätet inte täcker upp, den svåraste sökmotorn jag har varit med om i hela mitt liv, jag 

blir helt matt när jag ska gå in där, kan ju inte sitta och bläddra där, jag har inte tid med det som chef…” 

(Eller som anställd) 

 

  Målgrupp - Chef som anställer ofta 

 

Mål:  

 Att automatisera, förenkla och effektivisera hela processen för anställning för att få mer tid för 

ledarskapet, coacha medarbetarna, möta brukarna, involvera sig i verksamheten, och bidra i 

utvecklingsprojekt.  

Citat: 

 ”…då ringer jag upp och så informerar jag, du ska börja jobba där och där och jag har dina 

inloggningar här och jag kommer att skicka ut det här på mejl, det här på sms, så det blir ju 

väldigt många sms och mejl som nyanställda får. Jag hade inte velat börja jobba genom att få 

10-15 sms” 

 ”…och det är ju värdelöst att det ligger så mycket på mig som chef. Det anser jag att min 

samordnare kan göra lika bra som jag. Processen stannar ju av om chefer inte är på plats 

många gånger” 

 ”…det är likadant med ett avslut, det är väldigt lätt och glömma, det är väl mer att komma 

ihåg när man rekryterar än när man avslutar men det är en del att tänka på där också” 

 ”Det strular ganska mycket med inlogg kan jag säga så det är mycket att vi får vara med och 

ringa support och så” 

 ”Nej men våran frustration är faktiskt det här med Heroma och Timecare för när inte det 

fungerar så blir det tidskrävande. …vi fått ett nytt system vilket ger oss dubbelarbete, kan jag 

tycka. Sedan är det ett bra schemaläggningsverktyg men jag tycker att Heroma ska vara lite 

mer styrande.” 

 ”När jag avslutar anställningen så läses det inte per automatik mellan Heroma och Timecare 

pool och sedan måste jag även plocka bort anställnigen i Timecare för den plockas inte alltid 

bort. …så att den bevakningen måste jag ha, att jag kollar av att det är stoppat så att det 

måste stoppa alla processer i Timecare pool och sedan plocka bort personen i Timecare 

planering.” 

 ”Vi har en Excel fil vi gjort själva där vi checkar av vad de har och vad de behöver” 

 ”Men om jag ska vara ärlig så sköter de inte sin egenrapportering helt heller och det är vi på 

dem om hela tiden. Man har ju sju dagar på sig och då ska man ju lägga in sin sjukfrånvaro 

vilket de inte alltid gör. Det är ett fåtal som är duktiga på det om jag ska vara ärlig. Man får 

rätta till stämplingar och det är mycket sådant onödigt man får sitta med i Heroma faktiskt.” 

 Målgrupp - Chef som anställer sällan 

 

Mål:  

 Vill ha stöd för att komma ihåg hela processen och all information på samma ställe för att 

snabbare kunna utföra alla delar i arbetet. 

Citat: 
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 ”Jag skulle vilja ha en digitaliserad arbetsmiljö. Det känns som att det är på HR-området som vi 

släpar efter mest. I övrigt möjliggör våra verksamhetssystem i princip ett helt fullt ut digitalt 

arbetssätt. Så det är egentligen någonting som förhindrar förvaltningen att gå över till att kalla sig 

fullt ut digitaliserad.” 

 ”Om du är känd i förvaltningen, eller i Borås stad, så smiter du liksom emellan lite, Ja då löser det 

många andra problem. Alltså mycket handlar om man är känd så har det blivit mycket lättare.” 

 ”Tjänstekort, där har jag gått in på internetsidan och behövt infinna mig personligen på det här 

tjänstekortsstället och haft mejlväxling med dem om: "Menar ni allvar med att det inte räcker att 

jag mejlar er och att den här personen kommer?. Men måste det verkligen vara jag personligen 

som står och väntar där på drop in-tider?", "Ja, det måste vara du". Det är ju helt hål i huvudet, 

ärligt talat, apropå att bygga in hinder och brist på tilltro.” 

 ”Det är det här plockandet mellan olika system och blanketter. Allt ifrån att man måste leta, nu 

gör jag ju inte det så ofta. Jag tror att i snitt så är det två anställningar per år ungefär. Och det 

hinner förändra sig var grejerna finns, så det lättaste är alltid att gå på sök i intranätet och hitta 

några nyckelord som man inte får allt för många träffar. Och sen så är det så många olika ställen 

man ska göra allting” 

 

 Målgrupp - Ny som chef 

Mål:  

 Vill hjälpa medarbetaren, vill själv snabbt sätta sig in i jobbet, veta vad som gäller i de olika 

delarna av processen för att göra rätt och få samlad information.  

 Vill också veta vilka forum man behöver finnas i för att kunna skaffa sig ett personligt nätverk. 

Citat:  

 Det är ju inte så lätt som ny och det är någonting som man kanske också då vill kompetens 

överföra till nästa ersättare” 

 "…eftersom som är de mjuka värdena av att faktiskt lyckas i sin tjänst och också nätverka internt i 

huset. Så är det ju, för delvis måste man bygga sina egna nätverk, sina egna relationer, men man 

kan göra det lättare för folk genom att ge dem tillträde eller tips om olika forum som passar rollen 

och sammanhang och så. Nu hade jag ju bussiga kollegor som bjöd med mig på bra möten där jag 

fick presentera mig, men bra nätverk att vara med i, vilka nyhetsbrev ska man prenumerera på” 

 Bara för att exemplifiera er med min tillvaro, det var inte så att man blev inlagd på några kallelser 

utan det bara konstaterades att, "Du var ju inte med på mötet?", "Vilket möte? Det är ju en viktig 

känsla av att man känner sig efterlängtad och behövd. Jag ringde ju NNN efter tredje, fjärde 

dagen och sa, "Jo, jag tänkte bara säga att jag är här nu om du undrar". Så det är inte den här röda 

mattan-känslan riktigt som man fick.” 

 ”Det är väldigt bra att ni tar in det här perspektivet - som ny på en post är man ju påtagligt 

beroende av vägledning, stöd och begriplig systematik för det arbete som ska utföras.” 
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  Målgrupp - Verksamhetsstödet & Experten  

En tjänsteperson som stöttar hela Borås Stads verksamhet och ute på förvaltningarna (Dataservice, 

Servicekontoret, IT-Vård och Omsorg, Lönesupport, HR, Personal-och Förhandling) 

 

Mål:  

 Vill samverka för att underlätta och effektivisera chefernas arbete genom snabb och god service, 

ansvara för att ge behovsstyrd information och support.  

Citat:  

 ”Så det händer ganska ofta att det inte är rätt uppgifter som kommer in. Jag kan inte säga hur 

många procent det gäller, det kan saknas kontosträng, vem som ska betala lönen och då tar det 

längre tid eftersom jag inte får svar. Då blir avtalet inte klart utan hamnar i ett vänteläge.” 

 ”Avsluten skickas per post och ibland försvinner de på vägen. Ofta är reaktionen: ”Oj, ska ni ha 

den”, de har inte förstått att avslutet behöver in till oss.” 

 ”Efter första lönekörningen kommer det ut signallista, denna skapar de så kallade röda bollarna i 

Heroma. T ex ”Det saknas stämplingar”. Vi skickar information och sedan en påminnelse. Detta 

är manuella påminnelser som skickas. Om inte cheferna gör de här signalerna blir det merarbete 

för oss.” 

 ”…det finns ingen synkning där mellan systemen så det är helt manuellt. Vi brukar stämma av det 

nån gång om året vad vi har för folk i vårt AD och vad med IT- vård och omsorg har. Och så blir 

det differens och båda håll och så justerar man, men det…”  

 ”Felaktigt ifyllda anställningsunderlag och där det saknas information som måste finnas är en 

tidstjuv. (Exempelvis titel, kontosträng för lön eller när personen ska börja.) Då tar det längre tid 

att få klart anställningsavtalet eftersom vi måste försöka få tag på chefen och ofta får vänta på 

svar.”  

 ”Och sen har vi det här som också togs upp 2003 när vi skulle upphandla det här single sign in, 

det här att man skulle ha en inloggning. Det har snarare blivit snigelsignon än single sign in, 2021 

och vi har fortfarande inte löst det.” 

 

  Målgrupp – Medarbetaren 

Chefer är också medarbetare och alla medarbetare behöver stöttning i sin egen administration i under hela 

sin anställning på Borås Stad.  

 

Mål:  

 Samlad, korrekt och strukturerad information hjälper medarbetare att göra rätt och (man behöver 

inte fråga chef eller kollega)  

 En egen portal/eget konto med ett inlogg där alla medarbetarens inlogg, sms, mejl och 

utbildningar samlas när jag är ny på jobbet.  

 Behov att enkelt kunna göra rätt, snabbt kunna utföra sin egen administration under pågående 

anställning. (Exempelvis arbetstid, mitt schema, friskvård, medarbetarsamtal mm) 

 

För en utförligare målgruppsbeskrivning med fler behov per målgrupp: Läs mer i bilaga målkarta & målgruppsanalys 
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 Kravställning 

Sammanfattningsvis finns uppskattningsvis dessa krav  

(flera är likalydande och överlappande): 

40 st. logistiska krav 

30 st. krav på information 

3 st. krav på systemstöd  

6 st. övergripande krav 

Flera av dessa krav är samma från de olika målgrupperna, dock utifrån respektive målgrupps perspektiv. 

De olika målgrupperna behöver till exempel information som är skräddarsydd just för dem. De logistiska 

kraven beskriver till stor del även de samfällt behoven av processtöd för anställning som tar om hand flera 

moment som ligger i introduktion av nyanställd men utanför det egentliga Heroma. När det gäller kraven 

på systemstöd handlar nästan alla om behovet av den nya kompetensmodulen till Heroma.   

 

När det gäller de övergripande kraven är dessa:  

Process- och behovsstyrd information 

 Krav på helhetsbild av hela processen utifrån gemensamt satta benämningar. 

 Krav på förbättrad sökbarhet av information, som hjälper chefer att snabbt hitta 

förvaltningsövergripande, korrekt och uppdaterad information. Detta för att kunna göra 

beställningar samt blanketter som stödjer dem i deras arbetsuppgifter och effektiviserar 

administrationen oavsett var i processen som de befinner sig. 

 Krav på en gemensam och samlad, intuitiv och användarvänlig chefsportal med strukturerad 

information och med tydliga och enkla processer. (Digitala klickbara checklistor och 

milstolpar/flöde, tillhörande digitala blanketter med obligatoriska fält och rullistor.) Detta 

kommer ge alla chefer en ökad trygghet, ökad effektivitet och höjer kvaliteten i hela processen 

kring anställning.  

 Krav på att gemensam information kommuniceras, ägs, kvalitetssäkras och samordnas av 

gemensam arbetsgrupp bestående av både stöttande funktioner i verksamheten och chefer. 

(Kommunikatör som stöttar) 

 Krav på att informationen ska vara korrekt och behovsanpassad utifrån chefsroll och situation, att 

den är lättillgänglig och når cheferna med automatik. 

 Krav på att information med perspektivet medarbetare som stödjer självadministrationen….??? 

 Krav på självintroduktion för nyanställda chefer som kortar startsträckan för att snabbare bli 

självgående och kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att fråga. (En chefsportal kan underlätta 

självintroduktionen) 

 Krav på förvaltingsspecifik information som stöttar förvaltningens processer, administration och 

unika beställningar. 
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Verksamhetsarkitektur och organisation 

 Krav på verksamhetsarkitektur som hjälper till att vidmakthålla processen och få överblick 

och kontroll. 

 Krav på helhetsbild med organisationsträd för att ge ökad påverkbarhet som kommer 

underlätta för beslut kring en av en av stadens viktigaste och mest tidskrävande 

arbetsprocesser.  

 

Vid anställning 

 Krav på automatiserade processer vid beställningar, bokning av utbildningar och behörigheter. 

 Krav på att ta bort onödiga moment och arbetsuppgifter för chefer i anställningsprocessen där 

verksamheten bättre och effektivare skulle kunna utföra detta. 

 Krav på digital samlingsplats för medarbetaren som är kopplad till checklistorna som 

effektiviserar kommunikationen och sparar tid för chefer (avtal, utbildningar, inlogg som nu 

skickas ut av chefer som många separata sms och mejl) 

 

Vid avslutande av anställning 

 Krav på automatiserade processer vid avslutande av anställning för avbeställning av licenser, 

system och rensning av innehåll på lokala diskar. 

 Krav på mejl med viktigt innehåll till personer som slutat sin anställning inte försvinner. 

 

Roller och beställningar 

 Krav på specifika stadsövergripande och förvaltningsspecifika roller för att kunna automatisera 

och standardisera IT systembeställningar, koppla rätt behörigheter, boka rätt utbildning och 

förenkla alla beställningar utifrån förvaltning, behov och profil. 

System 

 Krav på bättre integration mellan Heroma och Timecare. 

 Automatiserade processer och aviseringar till berörda chefer i systemen. 

 Krav på bättre synkning generellt mellan alla system  

 Krav på Single Sign In i systemen 

 Krav på att rensa bort system, de är alldeles för många  

 Krav på att utveckla användningen av befintliga funktioner i Heroma för t ex schemaläggning. 
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 Digitala ekosystemet 

 

Resultat från kartläggning av det digitala ekosystemet redovisas nedan. För att komma ned på djupet 

behöver relationerna mellan de olika objekten beskrivas tydligare. Kartläggningen får ses som ett första 

steg på vägen mot tydligare ritningar över verksamhetsarkitekturen. Det finns inget som motsvarar detta 

idag vad avser skriven dokumentationen i organisationen Borås Stad. 

Process 1, Vid anställning 

 

Process 2, Vid pågående anställning 

 

            

 

Process 2, Vid pågående anställning, forts        Process 3, Vid avslut av anställning 
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Nedan ser vi exempel på skisser som ger en större översiktlighet än post-it lapparna ovan. Ett förslag att 

arbeta vidare med innehåller ett uppdrag att skapa renskrivna processbilder över det digitala ekosystemet. 

Dessa finns just nu inte i renskriven form, och kräver insatser från IT-arkitekterna och även andra 

experter. Tillsammans kommer dessa bilder att utgöra arkitekturen. Någon måste dock skriva ett uppdrag 

för att detta ska bli verklighet. 

Sjukskrivnings process 

 

Löneprocess 

 

8 Rekommendation om fortsatt arbete 

Förslaget innebär att skapa en tvärfunktionell arbetsgrupp som under någons ledning får i uppdrag att ta 

förstudiens resultat vidare. Alla personer vi träffat är konstruktiva och vill framåt under utveckling. Klart 

är att det finns stora möjligheter till att nå effekter om ett arbete fortsätter. Intervjuerna visar att 

implementation av single sign-on väntat i 16 år. Vi måste samla oss och arbeta tillsammans över 

förvaltningsgränser.  

 

Nuläget innebär att utveckling drivs i flera öar, inte fel i sig, men när verksamhetsarkitekturen inte är 

beskriven som helhet arbetar alla aktörer med en egen ”liten” karta. Uppskattningsvis skulle utvecklingen 

kunna gå mycket smidigare om aktörerna arbetar tillsammans med delar av samma karta under 

organiserade former.  
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 Lista på prioriterade utvecklingsprojekt 

 

 Etablera en tvärfunktionell arbetsgrupp som ägs av en chef i organisationen, ge gruppen i 

uppdrag att arbeta vidare i tillit, utifrån förstudien och samlad kraft (ingår att dimensionera ett 

projekt utifrån en genomförandeplan) (samlat ägande av organisationsträd och dess 

arbetsprocess/arkitektur) 

 

 Renskriv och förvalta verksamhetsarkitekturen 

 

 Inför kompetensmodulen i Heroma 

 

 Utveckla ett roll-begrepp som kan användas i on-boardingprocessen och eventuellt även för 

styrningen av Intranätet (vad man ser primärt utifrån sin primär-roll) 

 

 Utveckla stadens digitala identitetshantering så den stöder ett roll-begrepp (knyt 

licenshanteringen till identitetshanteringen-provisionering utifrån roll) 

 

 Utveckla on-boardingprocessen utifrån logistiska krav under insyn av personer i 

verksamheten 

 

 Utveckla information på intranätet så att den kan läsas utifrån flera olika perspektiv och 

tillfredsställa dessa 

 

 Utveckla stöd för alla tre delprocesserna för anställningen, upphandla en portal eller utveckla 

en befintlig 

9 Alla bilagor 

 Chefernas 3 processer för anställning (nuvarande processer)                                                                 

Vid anställning, pågående anställning, avslutande av anställning 

 Målgruppsanalys och målkarta  

 Omvärld, andra kommuner 

 Arkitektroller, IASA Arkitektroller 2020 
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1. Bakgrund 
 
Grundskolan (GRF) har i samarbete med Dataservice (DS) tittat på vad det innebär att gå över 
från externt hyrda Mac-datorer till internt hyrda PC från DS. Under 2021 har det genomförts tester 
med Hyr-PC, i mindre omfattning, på några skolor och resultatet har ett positivt utfall. Under 
2022, 2023 och 2024 kommer all pedagogisk personal att övergå till Hyr-PC från DS. Dialog har 
även förts med representanter för GVUF men här är svaret att man inväntar GRF med deras 
upplevelser. Om det blir aktuellt att gå över till Hyr-PC för GVUF är det tidigast HT-23 med cirka 
100 enheter och totalt över tid cirka 500 enheter. GVUF är inte med i tabellen nedan. 

2. Genomförandet 
 
Efterhand som nuvarande avtal löper ut, med extern part, kommer beställningar läggas med 
leverans i månaden innan. För att DS ska kunna köpa in dessa datorer behövs medel i 
motsvarande omfattning under dessa tre åren. I tabellen nedan visas när inköp är planerade med 
summering årsvis. Medlen som behövs är av engångskaraktär, därefter kommer respektive PC 
att självfinansierads över den treårsperiod som den används.  

3. Behov av medel för grundskolan 

Beräkning av inköpspriset för dessa Hyr-PC är cirka 8.720kr/st. 
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4. Sammanfattning 

Följande behov av tilläggsfinansiering är: 
 
År 2022 9 788 000 kr 
År 2023 2 310 000 kr 
År 2024 244 000kr 
 
Totalt 12 342 000kr 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av kostnader och prognos nybyggnation 

Rydboholm 1:481, Friskafors 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Att uppdra till Viskaforshem AB att omgående ta del av den värdering som 

genomförs av Borås Stadshus AB och redovisa eventuella konsekvenser 

resultatet av värderingen får på bolagets totala ekonomi. Om värderingen 

resulterar i ett värde understigande det bokföra värdet ska en konsekvensanalys 

göras av att en nedskrivning motsvarande skillnaden mellan marknadsvärde och 

bokfört värde görs. 

 

 

 

Datum 

2022-06-01 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-01 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-01 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00287 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kostnader och prognos nybyggnation 

Rydboholm 1:481, Friskafors 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att uppdra till Viskaforshem AB att omgående ta del av den värdering som 

genomförs av Borås Stadshus AB och redovisa eventuella konsekvenser 

resultatet av värderingen får på bolagets totala ekonomi. Om värderingen 

resulterar i ett värde understigande det bokföra värdet ska en konsekvensanalys 

göras av att en nedskrivning motsvarande skillnaden mellan marknadsvärde och 

bokfört värde görs.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-29 om att godkänna nybyggnation av 

trygghetsbostäder i Viskafors, till en budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca 

105 miljoner kronor. Inför beslutet i Kommunfullmäktige genomfördes en 

extern värdering av projektet som visade på ett nedskrivningsbehov om 30 

miljoner kronor. Viskaforshem AB har den 11 mars inkommit med en skrivelse 

som visar på en avvikelse avseende de ekonomiska förutsättningarna i projektet. 

Bolaget visar nu en prognos för projektet på 120,7 miljoner kronor. 

Borås Stadshus AB har inkommit med ett yttrande där bolaget bedömer att det 

finns risk för nedskrivning i två aktuella nybyggnadsprojekt i bolaget. Enligt 

uppgift från bolagets auktoriserade revisor finns ett konstaterat 

nedskrivningsbehov som ännu inte har hanterats avseende Källsprångsvägen 

motsvarande ca 16 miljoner kronor. Dessutom finns en risk för ytterligare ett 

nedskrivningsbehov avseende Friskafors, som vid beslut i Kommunfullmäktige 

prognostiserades till 30 miljoner kronor. Nedskrivningsbehovet avseende 

Friskafors är osäkert och projektet behöver färdigställas och värderas, men 

utifrån att projektets totala utgifter överstiger det ursprungliga beloppet gör 

Borås Stadshus AB bedömningen att det finns risk att nedskrivningsbehovet för 

projektet är större och att det finns en risk att bolagets finansiella ställning 

påverkas avsevärt. Det är därför av största vikt att det genomförs en extern 

värdering av projektet Friskafors för att få en uppfattning om behovet och 

storleken på en eventuell nedskrivning. Då bolaget lämnat information om att 

värdering sker först 2024 ska värdering ske skyndsamt av Borås Stadshus AB. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att det är av mycket stor vikt att 

Viskaforshem AB ger ägaren information om hur stor påverkan 
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nedskrivningsbehoven får på bolagets ekonomiska situation på både kort och 

lång sikt.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-29 om att godkänna nybyggnation av 

trygghetsbostäder i Viskafors, till en budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca 

105 miljoner kronor. Inför beslutet i Kommunfullmäktige genomfördes en 

extern värdering av projektet som visade på ett nedskrivningsbehov om 30 

miljoner kronor. Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att en eventuell 

nedskrivning av den storleken skulle komma att påverka det egna kapitalet och 

bolagets långsiktiga finansiella ställning. Projektet har beräknats vara slutfört i 

augusti 2022. 

Viskaforshem AB har den 11 mars inkommit med en skrivelse som visar på en 

avvikelse avseende de ekonomiska förutsättningarna i projektet. Bolaget visar 

nu en prognos för projektet på 120,7 miljoner kronor, jämfört med av 

Kommunfullmäktige beslutade budget på 105 miljoner kronor. Bolaget menar 

att en revidering av projektbudgeten var nödvändig efter upphandling och 

markköp och med hänsyn till aktuella inköpspriser.  

Borås Stadshus AB har inkommit med ett yttrande och där framkommer att 

prognosen för projektet har överstigit det av Kommunfullmäktige fattade beslut 

om projektbudget om 105 miljoner kronor med ca 15 miljoner kronor. I 

bolagets handling framkommer att prognosen för projektet visar på en 

budgeterad vinst för år 2023 på +1,8 miljoner kronor före avskrivningar. Borås 

Stadshus AB konstaterar i yttrandet att det saknas information om hur 

resultatet ser ut baserat på totala kostnader, det vill säga inklusive avskrivningar. 

Borås Stadshus AB bedömer att det finns risk för nedskrivning i två aktuella 

nybyggnadsprojekt i bolaget. Enligt uppgift från bolagets auktoriserade revisor 

finns ett konstaterat nedskrivningsbehov som ännu inte har hanterats avseende 

Källsprångsvägen motsvarande ca 16 miljoner kronor. Dessutom finns en risk 

för ytterligare ett nedskrivningsbehov avseende Friskafors, som vid beslut i 

Kommunfullmäktige prognostiserades till 30 miljoner kronor. 

Nedskrivningsbehovet avseende Friskafors är osäkert och projektet behöver 

färdigställas och värderas, men utifrån att projektets totala utgifter överstiger 

det ursprungliga beloppet gör Borås Stadshus AB bedömningen att det finns 

risk att nedskrivningsbehovet för projektet är större. Sammantaget finns alltså 

en risk för ett stort nedskrivningsbehov i bolaget och vid en nedskrivning 

belastas årets resultat och därmed egna kapitalet av motsvarande belopp som 

nedskrivningen avser. Bolagets egna kapital uppgår per 31 december 2021 till ca 

54 miljoner kronor.  

Om det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet ska styrelsen, enligt 25 kap 13  § aktiebolagslagen, 

ABL, genast upprätta en kontrollbalansräkning. Reglerna i aktiebolagslagen om 

kontrollbalansräkning är till för att skydda aktiebolagets fordringsägare. De 

aktuella reglerna i ABL innebär bland annat att ett aktiebolags företrädare i vissa 
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fall kan bli ekonomiskt ansvariga för aktiebolaget skulder, exempelvis om 

kontrollbalansräkningen inte upprättats i tid eller om aktiebolaget inte agerar 

enligt den lagstadgade beslutsprocessen. Även aktieägare kan bli solidariskt 

ansvariga för aktiebolagets kommande förpliktelser, om aktiebolaget väljer att 

fortsätta med sin verksamhet trots att det enligt en andra kontrollbalansräkning 

måste träda i likvidation. 

Borås Stadshus AB ser, utifrån det av den auktoriserade revisorn konstaterade 

nedskrivningsbehovet på 16 miljoner kronor för Källsprångsvägen och det 

tidigare prognostiserade nedskrivningsbehovet på 30 miljoner kronor för 

Friskafors, att det finns en risk för att bolagets finansiella ställning påverkas 

avsevärt. Det är därför av största vikt att det genomförs en extern värdering av 

projektet Friskafors för att få en uppfattning om behovet och storleken på en 

eventuell nedskrivning. Då Viskaforshem AB lämnat information om att 

värdering sker först 2024 ska värdering genomföras skyndsamt av Borås 

Stadshus AB.  

Kommunstyrelsen gör bedömningen att det är nödvändigt att Viskaforshem 

AB ger ägaren information om hur stor påverkan nedskrivningsbehoven får på 

bolagets ekonomiska situation på både kort och lång sikt för att få kunskap om 

och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Viskaforshem AB bilaga 

2. EY PM Nedskrivning av byggnader K2 

3. Yttrande Borås Stadshus AB, 2022-06-07 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Viskaforshem AB, mikael.bengtsson@viskaforshem.se 

2. Borås Stadshus AB 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00333 3.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 

med flera  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Detaljplanen för Centrum, Horngäddan 8 med flera antas. 
 

Ärendet i sin helhet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus och häkte i 

Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke 

på dess centrala placering och då den blir väl synlig från både motorväg och 

resecentrum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och 

Boråshallen.  

Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, bredvid Gina Tricot-

huset och omfattar cirka 13 250 kvadratmeter. Kommunen äger marken i 

området.  

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 § 106 att uppmana Samhällsbyggnads-

nämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Horngäddan 9 

(fastigheten har slagits samman med Horngäddan 8) med flera, då gällande 

detaljplan inte innehåller tillräckliga byggrätter för att kunna inrymma de tänkta 

volymerna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 i beslut § 121 att 

ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut § 144 att sända 

detaljplanen för samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts i en 

samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut § 209 att detaljplanen 

godkändes för granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 

utlåtande. 

Detaljplanen har innan antagandet delats upp i två delar. Delen innehållande 

häkte och polishus antas nu, medan övriga delar går ut på ny granskning för att 

möjliggöra ett större parkeringshus, samt en bredare användning än endast 

transformatorstation i rundeln vid Brodalsmotet. 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2022-02-17 i beslut §56 att godkänna 
detaljplanen och lämna den till Kommunfullmäktige för antagande. Efter 
godkännandebeslutet har mindre redaktionella justeringar gjorts. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för 
Centrum, Horngäddan 8 med flera. 
 

Beslutsunderlag 

1. Plankarta, 2022-05-06 

2. Planbeskrivning, 2022-05-06 

3. Granskningsutlåtande, 2022-05-06 

4. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §56, 2022-05-06 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


Beslutsdatum  Sida 53 (77) 
2022-02-17 

  

§ 56 

Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera  

Ärendenummer: BN 2015-399 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen och lämna den till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 § 106 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att 
pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Horngäddan 9 (fastigheten har slagits samman 
med Horngäddan 8) med flera, då gällande detaljplan inte innehåller tillräckliga byggrätter 
för att kunna inrymma de tänkta volymerna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-
04-23 i beslut § 121 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut § 144 att sända detaljplanen för 
samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut § 209 att detaljplanen godkändes 
för granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 

Detaljplanen har innan antagandet delats upp i två delar. Delen innehållande häkte och 
polishus antas nu, medan övriga delar går ut på ny granskning för att möjliggöra ett större 
parkeringshus, samt en bredare användning än endast transformatorstation i rundeln vid 
Brodalsmotet. 

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Granskningsutlåtande 2022-02-04  
Planbeskrivning 2022-02-04  
Plankarta 2022-02-04  

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
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beskrivning
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt 
polishus och, häkte i Centrum. Den nya bebyggelsen ska 
vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala 
placering och då den blir väl synlig från både motorväg och 
resecentrum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecen-
trum och Boråshallen.

Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, 
bredvid Gina Tricot-huset och omfattar cirka 13 250 kvadrat-
meter. Kommunen äger marken i området. 

Delar av planen har undantagits från antagande. Dessa delar 
avses antas senare.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt 
polishus och häkte. Den nya bebyggelsen ska vara av hög 
arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering 
och då den blir väl synlig från både motorväg och resecen-
trum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och 
Boråshallen.

Planområde
Planområdet ligger intill riksväg 40 och Brodalsmotet, 
bredvid Gina Tricot-huset och omfattar cirka 13 250 kvadrat-
meter. Kommunen äger marken i området. Planområdet har 
delats upp inför antagandet av planen, Den västra delen av 
planen, samt rundeln vid Brodalsmotet bryts ur för att gå 
ut på ett nytt granskningstillfälle, då ändringar ska göras på 
byggnadshöjderna samt användningen. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är P1121, som anger använd-
ningarna centrum och parkering.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 §106 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Horngäddan 9 med flera, då gällande 
detaljplan inte innehåller tillräckliga byggrätter för att kunna 
inrymma de tänkta volymerna. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2015-04-23 i beslut §121 att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut 
§144 att sända detaljplanen för samråd. Samrådet pågick 18 
maj - 21 juni 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i 
en samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut 
§209 att detaljplanen godkändes för granskning. Gransknin-
gen pågick 30 juni - 30 augusti 2021. Inkomna synpunkter 
har sammanställts i ett utlåtande.

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2021 
Antagande 2 kvartalet 2022 
Laga kraft 2 kvartalet 2022

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området kring Borås Resecentrum är idag en central periferi 
och planområdet utgörs idag av en stor markparkering samt 
uppställningsplats för bussar. Fram till 2011 låg ett inhägnat 
bussgarage på platsen. Gina Tricots huvudkontor som 
angränsar stod klart 2010. En lokstallsbyggnad ligger norr om 
planområdet och i öster ligger Sven Eriksongymnasiet vars 
äldsta byggnad är från 1856. Planområdet är i översiktsplanen 
en del av Stadskärnan/centrumbebyggelse, där förtätning ska 
ske med hög bebyggelsetäthet och utpräglad funktionsbland-
ning. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att bestå av polishus och häkte 
och fördelat på två större byggnader på sammanlagt cirka 
30 000 kvadratmeter bruttoarea. Polishuset kommer att ta 
upp nästan två tredjedelar av ytan. Utöver detta tillåts även 
parkeringsgarage mot riksväg 40.

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen ska anpassas till platsens förutsätt-
ningar. Med både järnväg och motorväg som används som 
farligt godsleder i närheten behöver bebyggelsen placeras på 
ett sådant sätt att riskerna vid en olycka minimeras. Samtidigt  
utgör platsen en entré till staden, både för de som kommer 
från motorvägen och de som anländer till resecentrum. 
Därför är också gestaltningen av högsta vikt. Bebyggelsen 
måste också placeras så att den inte blockerar flödena av 
människor som tar sig från resecentrum och söderut, till 
exempelvis mot Boråshallen. Grannbyggnaden som är känd 
som Gina Tricothuset har ett tydligt och distinkt formspråk 
som den nya bebyggelsen måste harmonisera med, både vad 
gäller form, material och höjd. 

Horngäddan är ett av flera projekt på den västra sidan 
av Viskan som bidrar till att centrum nu tar klivet över 
vattendraget och möter resecentrum. De nya byggnaderna 
och särskilt bottenvåningarna måste kännas öppna och 
inbjudande för att upplevas som en del av centrum, vilket 
är en utmaning med tanke på de tänkta verksamheterna i 
byggnaderna. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad, upprättad den 3 februari 2022. 
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Planavgränsning i vitt. Röda ytor utgår. 

Situationsplan över planområdet. Rödmarkerade ytor utgår för att antas senare, efter ny granskning.  

RIKSVÄG 40

KONTORS- &  PARKERINGSHUS

HÄKTE
POLISHUS

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

PÅFARTSRAMP

BRODALSGATAN PU
BLIK GATA

BESÖKSENTRÉ

BESÖKSENTRÉ

BESÖKSENTRÉ

HORNGÄDDAN 8, BORÅS                     SITUATIONSPLAN 1:1000 (A3)   2022-01-10

PLANOMRÅDESGRÄNS

UTBRUTEN PLAN,
ANTAS SENARE
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Illustration på planförslaget sett österifrån från Brodalsgatan. Gina Tricots kontorsbyggnad syns längst till vänster i bild.  Höghuset i bakgrunden 
tillhör den del av planen som dragits ur och avses antas senare. (AG arkitekter)

Illustration på planförslaget sett österifrån från Brodalsmotet. Höghuset till vänster i bild tillhör den del av planen som dragits ur och avses antas senare.  (AG Arkitekter)
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 » Gestaltningen av bebyggelsen ska vara ett tydligt tillägg med avstamp i vår tid, 
gärna med innovativa lösningar avseende material, belysning och teknik,  
samtidigt som de ska vara miljömässigt hållbara och fungera över tid. 

 » Det ska finnas en variation och indelning i byggnadernas fasader. 

 » Byggnaderna, med särskilt fokus på dess bottenvåningar ska upplevas som 
öppna och levande mot Brodalsgatan och stråket som går centralt genom  
planområdet i norr-söderled. 

 » Publika funktioner placeras med fördel mot Brodalsgatan och ska vara tydliga 
och inbjudande. 

 » Fasaderna mot riksväg 40 ska gestaltas med konstnärliga inslag som kan  
uppfattas på längre avstånd. Utformningen ska även kunna uppfattas i gatunivå 
på nära håll och att arbeta i flera olika skalor är därför viktigt. 

 » Mottagningsstationen vid Brodalsmotet får med fördel gestaltas med konstnär-
liga inslag och ska utformas med utrycksfull arkitektur som på ett lockande och 
spännande förhållningssätt framhäver dess funktion. Även denna byggnad ska 
se välgestaltad ut och kunna uppfattas på både nära och långt avstånd. 

 » Material ska väljas med omsorg vad gäller fasadmaterial, fönster- och dörrpar-
tier, markbeläggningar osv. Materialen ska vara gedigna och hålla hög klass.

 » Även tekniska anordningar ska utföras med finess, både avseende storlek,  
placering och utförande.

 » Skyltning ska utföras i harmoni med byggnaderna och området som helhet och 
tillåts inte sticka upp ovanför takfoten.

 » Utemiljön mellan byggnaderna ska upplevas som grön och trygg. Känslan av 
trygghet är extra viktig längs Brodalsgatan och det centrala stråket genom 
planområdet.

 » Omsorg bör läggas vid val och utformning av belysning utomhus, då ljussätt-
ningen inte bara är viktig för att undvika otrygghet utan också för att det är en 
viktig del i en övrigt väl gestaltad miljö.

Gestaltningsprinciper
Gestaltningsprinciperna konkretiserar en målbild för den nya bebyggelsen, 
och säkerställer att en hög arkitektonisk kvalitet uppnås. I bygglovet kommer              
byggnadernas volymer, och arkitektoniska egenskaper gällande val av material och 
färg studeras noggrant.
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Urbana stråk
Planområdet ligger i nära anslutning till två urbana stråk; 
US3 mellan stadskärnan och Norrby samt US4 mellan 
stadskärnan och Göta. Just denna del av de urbana stråken 
är idag inte särskilt urban, men däremot trafikintensiv. Den 
nya bebyggelsen innebär mer rörelse i området dagtid, och 
i viss mån även kvällstid. Planförslaget kan också bidra till 
att skapa en urbanare och trivsammare miljö för gång- och 
cykeltrafikanter som rör sig till och från exempelvis Göta, 
men som vill undvika den bullrigaste delen av Varbergsvä-
gen.

Historik och kulturmiljöer
Industristaden Borås växte hastigt i samband med att staden 
industrialiserades på 1870- och 1880-talet. Inflyttningen till 
staden innebar att flera nya stadsdelar växte fram utanför den 
äldre stadskärnan. Den nya bebyggelsen placerades i anslut-
ning till nya industriområden och byggdes främst för textil-
industrins och järnvägens arbetare. Brodal var en av dessa 
nya arbetarstadsdelar och den första bebyggelsen tillkom runt 
1880, sannolikt i samband med att den nya järnvägen drogs 
fram till Varberg omedelbart norr om Brodal. Ytterligare ett 
järnvägsspår tillkom vid Brodal år 1884 när den så kallade 
Kindsbanan till Svenljunga drogs rakt igenom det nu aktuella 
planområdet. Spåret togs bort vid motorvägsbygget runt 
1967.

I planområdets nordvästra del låg merparten av bostadshu-
sen. De byggdes med något enstaka undantag från år 1890 
och fram till 1917. Brodal växte till en början fram organiskt 
och stadsplanerades först år 1906. Arbetarna i området hade 
troligtvis anställning främst vid industrierna vid Magasins-
gatan samt vid dåvarande Bockasjön och på Viskaholm. 
I områdets södra del fanns också ett enkelt ridhus och en 
mössfabrik, båda uppförda på 1920-talet, samt under 1950- 
och 1960-talet också ett stort upplag för stenkol, eldningsolja 
och bensin.

I samband med att den nya stadsmotorvägen planerades 
och byggdes från 1967 och fram till 1970 så revs i princip 
hela stadsdelen och ersattes av öppna ytor som till stor del 
utnyttjades som markparkering. Under 1978 byggdes SJ upp 
en ny bussverkstad med en omfattande uppställningsplats för 
bussar utmed Brodalsgatan. Anläggningen revs 2017 

Bostäder
Ett bostadshus fanns på den södra delen av planområdet 
fram till år 2018 då det revs. Byggnaden var i dåligt skick 
och låg precis intill motorvägen. Planen möjliggör en flytt 
av polishuset från kvarteret Fjolner vilket öppnar för fler 
bostäder i centrala Borås.  

Sandemansgatan mot norr i planområdets nordvästra del år 1916.

Brodalsgatan mot öster, 1960-tal.

Arbetsplatser
Gina Tricot har sitt huvudkontor precis bredvid planområdet. 
I samma byggnad har även Länsförsäkringar kontor. Plan-
förslaget bedöms kunna innebära ett tillskott på cirka 500 
arbetsplatser. 

Offentlig service
Närmsta offentliga service är Sven Eriksongymnasiet som 
ligger cirka 100 meter från planområdet. 

Kommersiell service 
I lokstallarna precis norr om planområdet finns det ett 
gym. I anslutning till Resecentrum finns Pressbyrån och 
caféverksamhet. Längs Varbergsvägen söder om motorvägen 
finns ett flertal mindre verksamheter. Drygt 300 meter från 
planområdet börjar kvartersstaden med dess utbud av butiker 
och restauranger. 

Ljus- och skuggförhållanden
En skuggstudie har gjorts för två tidpunkter på året. 21 mars 
och 22 juni. Skuggförhållandena för 21 mars motsvarar 
ungefär samma förhållanden som råder runt 23 september. 

I skuggstudien undersöks även bebyggelsen som har dragits 
ur planen, med höghuset i väster. Studien visar att två 
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Skuggstudie, 21 mars kl. 09 Skuggstudie, 22 juni kl. 09

Skuggstudie, 21 mars kl. 12 Skuggstudie, 22 juni kl. 12

Skuggstudie, 21 mars kl. 16 Skuggstudie, 22 juni kl. 16

intilliggande fastigheter påverkas av den nya bebyggelsens 
skuggbildning; Vändskivan 1 med den runda lokstallsbygg-
naden samt Horngäddan 11, känt som Gina Tricot-huset. 
Vändskivan 1 påverkas helt eller delvis vinterhalvåret från att 
solen går upp fram till kl. strax före kl. 15. Från slutet av april 
till början av september skuggas fastigheten ungefär fram till 
kl. 9 på morgonen. 

Horngäddan 11 börjar skuggas strax före kl. 13 under 
vinterhalvåret och ligger delvis i skugga fram till att solen 
går ner. I april och augusti/september skuggas minde delar 
av byggnaden kl. 14-15:30. Mellan kl. 15:30 till kl. 18 är 

stora delar av byggnaden skuggad. Mellan mitten av maj och 
början av augusti skuggas endast den nedre delen av byggna-
den mellan kl. 15 och kl. 18. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant, bortsett från en slänt i den 
södra delen av planområdet ner mot parkeringarna under 
motorvägen. Nivåskillnaden kommer att tillgänglighetsanpas-
sas i och med detaljplanen. Även nya byggnader ska utformas 
för att vara tillgänglighetsanpassade. 
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet angörs via Brodalsgatan som i sin tur mynnar 
ut i korsningen Teknologgatan/Sven Eriksonplatsen/
Centralbron. På andra sidan korsningen ligger Resecentrum, 
och det är även den vägen längs med Sven Eriksonplatsen 
som leder till kvartersstaden. Brodalsgatan tar i dagsläget slut 
vid bussuppställningen inom planområdet, men det finns 
en planlagd fortsättning av gatan runt planområdet, under 
motorvägen med anslutning till Petersbergsgatan. 

Gångtrafik
Gång- och cykelväg finns i dagsläget fram till infarten till 
parkeringen på Horngäddan 8. I och med den nya bebyggel-
sen kommer Brodalsgatan att förlängas, och i denna förläng-
ning ingår även en ny gång- och cykelväg som kommer att 
ansluta till Petersbergsgatan söder om motorvägen. Ett nytt 
stråk för gående tvärs över planområdet ner mot Tårpilsgatan 
ska också säkras i och med detaljplanen. Tillsammans innebär 
det här två nya kopplingar för gående från Resecentrum 
och centralbron söderut ner mot Boråshallen och Göta. 
Resecentrum kan nås utan att korsa den hårt trafikerade 
Teknologgatan genom att gå via Stationsgatan som går under 
Centralbron och fram till resecentrum och tågstationen. 
Härifrån är det sedan enkelt att ta sig vidare mot centrum. 
Övergångställen finns annars över både Teknologgatan och 
Brodalsgatan. Gång- och cykelväg finns även längs med 
Teknologgatan ner mot Varbergsvägen samt över Centralbron 
mot Norrby.   

Cykeltrafik och cykelparkering
Likt gångvägarna så kommer även en ny cykelväg anläggas 
längs den förlängda Brodalsgatan under motorvägen och 
fram till Petersbergsatan. Även stråket genom planområdet 
ner mot Tårpilsgatan kommer att göras framkomligt med 
cykel. Längs Sven Eriksonplatsen går det cykelväg fram till 
Västerbron, där gångfartsområdet i centrum börjar. Cykelba-
nan fortsätter längs med Sven Eriksongatan åt både norr och 
söder. Cykelbana finns även längs med Varbergsvägen upp 
över Centralbron och vidare mot Norrby samt söderut mot 
Göta. Cirka 250 cykelparkeringar behöver anläggas i och med  
nybyggnationen enligt Borås parkeringsregler.  

Kollektivtrafik
Från planområdet är det ca 150 meter till resecentrum och 
drygt 200 meter till tågstationen. Från resecentrum går alla 
regionala bussar, samt en stor del av de lokala bussarna. Till 
Södra torget som är knutpunkt för de lokala bussarna är det 
ca 700 meter att gå, men hit går också de lokalbussar som 
stannar på resecentrum. 

Biltrafik och angöring
Området kommer att angöras via Brodalsgatan med utfarter 
mot Varbergsvägen samt Petersberggatan. Polishus och häkte 
kommer även att ha angöring mot gångstråket som kommer 
att gå igenom området. Brodalsgatan är planerad att förlängas 
och dras under riksväg 40 för att ansluta till Petersbergsgatan 
söder om motorvägen. Den nya vägdragningen har planstöd 
i den detaljplan som togs fram för området i två etapper 
2009 och 2010. De vägar som förväntas påverkas mest av 
ett ökat trafikflöde i och med planen är Varbergsvägen och 
Brodalsmotet. Genom att det finns god tillgänglighet med 
kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till Borås 
centrum kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, 
och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Det pågår för närvarande framtagande av flera detaljplaner 
vid Brodal, bland annat för kvarteren Horngäddan, Morfeus 
och Viskaholm. Så småningom förväntas ytterligare detaljpla-
ner tas fram för Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre 
sikt troligen även Krokshallsberget. Användningen planeras 
främst bli bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafiken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafikperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafiksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafiken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafiken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafiksystem, som är uppbyggt av trafiksignaler, medför att 
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Förslag på åtgärder trafiknätet i anslutning till Brodalsmotet. Planområdet kommer att kunna angöras från antingen den norra cirkulationsplatsen vid centralbron eller från 
den södra cirkulationsplatsen söder om riksväg 40. 

biltrafiken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafikvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafiken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas 
bestå av två delar; ombyggnad av Varbergsvägen mellan 
Centralbron och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad 
av ny vägport under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan 

och Brodalsgatan. Ombyggnaden av Varbergvägen innebär 
att korsningarna utformas som cirkulationsplatser. Detta 
beräknas leda till ökad kapacitet med större framkomlighet. 
Genom den nya vägporten skapas ytterligare en koppling 
från kvarteret Horngäddan vilket skapar ökad tillgänglighet 
mot söder för samtliga färdsätt, och dessutom viss redundans 
genom att en ny koppling etableras.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafikökning som beräknas 

Kyrkängsgatan

Lil
la 

Bro
ga

tan
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Brodalsgatan

Petersbergsgatan

Bockasjögatan

Gång- och cykeltrafik

Gångtrafik
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ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 
från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Om köbildning mot väg 40 visar sig bli ett 
problem finns möjlighet att bredda avfartsrampens anslutning 
mot Varbersgvägen med ett separat högersväng-svängfält 
mot söder. Analyserna visar att detta eliminerar köproblema-
tik för samtliga tillväxtscenarier. Marken för högersvängfältet 
ägs av kommunen och är planlagd för trafikändamål.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafik-
flödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det finns 
en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafik 
samt gång- och cykeltrafik. Det centrala läget för planerna 
kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafik, gör att bilanvändningen bör kunna 
bli lägre jämfört med mer perifera lägen. Om kommunens 
ambitioner uppfylls, med högre andelar som går, cyklar och 
åker kollektivt, så kommer kapaciteten att vara tillräcklig 
även efter år 2040.

Parkering
Stora delar av planområdet används idag för parkering. Den 
södra delen av planområdet, nedanför slänten har använts för 
parkering under en längre period, medan parkeringsplatserna 
ovanför slänten anlades först 2017. Det finns byggrätt för 
bebyggelse över hela ytan redan idag från gällande detaljplan, 
och parkeringarna får därför ses som mer eller mindre 
tillfälliga. Nya parkeringshus planeras i närheten av plan-
området, vilka förväntas fylla delar av behovet som uppstår 
när parkeringsplatserna inom planområdet tas bort. Med de 
projekt som planeras i den västra delen av centrum och den 
nya järnvägen så finns det ett ökat behov av att ha ett samlat 
grepp på parkeringsfrågan i denna del av staden. 

Parkeringsbehovet för polishus och häkte har beräknats till 
cirka 162 parkeringsplatser, medan behovet för höghuset 
med kontor som nu brutits ur planen beräknas till cirka 125 
parkeringar enligt Borås parkeringsregler. Behovet går att 
fylla inom planområdet, bland annat inom delen närmast 
riksväg 40 där endast parkeringshus tillåts. Dock finns 
det vissa säkerhetskrav hos de planerade verksamheterna i 
planområdet som kan begränsa möjligheterna till parkering 
ovan mark. Ett alternativ som har diskuterats är att de första 
våningarna i kontorshuset består av parkering. Ett eventuellt 
parkeringshus eller garage skulle kunna nås via Brodalsgatan 
med utfarter både mot Varbergsgatan vid centralbron och 
mot Petersbergsgatan som i sin tur mynnar ut i Varbergsvä-
gen söder om Brodalsmotet. Om parkeringsbehovet inte kan 

fyllas inom området kan det lösas med parkeringsköp enligt 
kommunens parkeringsregler, så länge det finns tillräckligt 
med parkeringsplatser inom 600 meter. 

Riksintressen
Riksväg 40 och järnvägen som utgör riksintressen ligger 
bredvid planområdet och bedöms inte påverkas negativt 
av detaljplanen. Den trafiklösning som har tagits fram för 
Brodal bedöms vara tillräcklig för att inte riksintresset för 
riksväg 40 ska påverkas negativt.

Trafikverkets arbete med lokaliseringsutredning för ny 
järnväg mellan Göteborg och Borås pågår och utredningen 
kommer att vara klar under 2022. Planområdet angränsar till 
den bibana till Borås centralstation som föreslås i Rangordnat 
alternativ 1 Osdal, Borås C. Dialog har förts med Trafikver-
ket för att minimera påverkan på den nya järnvägen. Under 
planprocessen har det framkommit att detaljplanen inte 
påverkar den nya järnvägen som sådan, men att kommunen 
behöver se över vilka ytor som kan behövas för angöring 
med mera till stationen när järnvägen är byggd. Kommunen 
är trygg med att planområdet inte hindrar möjligheten 
till nya stationsytor då det finns många andra platser runt 
resecentrum som är bättre lämpade för den typen av ytor. 
Inte heller möjligheten till ett framtida triangelspår för 
koppling av den regionala järnvägstrafiken österut påverkas 
negativt av detaljplanen. Järnvägsreservatet i den västra delen 
av detaljplanen (den del som nu brutits ur planen) har därför 
plockats bort mellan samråd och granskning. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Brandposter
Enligt räddningstjänsten krävs det att minst en ny brandpost 
anläggs i området. Borås Energi & Miljö ansvarar för place-
ringen av brandposter i samråd med räddningstjänsten.

Dagvatten
Planområdet har tidigare varit hårdgjord och ansluten till 
kommunalt dagvatten. Dagvatten från planområdet avleds till 
recipienten Viskan. 

För att möta de ökade regnmängderna i framtiden är det 
lämpligt att fördröja dagvattnet från planområdet.

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 
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Ett dagvatten-PM har tagits fram av Borås Energi och Miljö. 
Planområdet avvattnas via dagvattenledningar till Viskan. 
Ledningarna är belägna under broarna vid Brodalsmotet 
samt under riksväg 40s vägbank österut till Viskan. När 
området var bebyggt var det anslutet via dagvattenservis 
vilken fortsatt kommer att vara i bruk vid ny plan. Exakt läge 
för servis eller serviser bestäms i senare skede i samband med 
byggnationer, men förutsättningar finns för att skapa avrin-
ning för hela planen. Allt dagvatten inom planen skall ledas 
söderut till befintliga dagvattenledningar.

Värme och kyla
Det finns möjlighet att ansluta planerad bebyggelse till 
fjärrvärme- samt fjärkylenätet.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 
Elförsörjningen till området ska vara robust och klara av 
eventuella störningar.  

5. Mark
Natur och vegetation
Marken är till större delen hårdgjord, utan någon vegetation. 
I området för polishus med mera är vegetationen till större 
delen begränsad till slänten ner från riksväg 40. Precis norr 
om planområdet finns även viss vegetation i slänten ner mot 
järnvägen. På platsen för mottagningsstationen finns en 
gräsmatta med ett antal träd som kommer att behöva tas ned. 
Samtidigt kommer nya träd att planteras inom övriga delar av 
planområdet.  

Fornlämningar
I området finns inga kulturhistoriska lämningar eller forn-
minnen.

Geoteknik och Radon
Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden under det 
översta ytskiktet består av en fyllning ovan en friktionsjord 
ovan berg. Djup till fast botten varierar mellan cirka 19 och 
27 meter enligt utförda hejarsonderingar.

Fyllningens mäktighet bedöms variera mellan ca 0 och 1,5 
meter. Fyllningen består huvudsakligen av sand som ställvis 
är mullhaltig och grusig. I grässlänterna utgörs fyllningen 

överst av mulljord. Friktionsjorden består av sand med 
varierande inslag av silt och grus. Friktionsjordens mäktighet 
bedöms variera mellan ca 15 och 25 meter.

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden för sektion 
1 bedöms som tillfredställande enligt gällande krav och 
normer. Vidare visar stabilitetsanalysen att ett dike, med 
bredd 3 meter och djup 0,8 m (vilket motsvarar en nivå 
på +138,2 för dikesbotten i sektion 1), kan anläggas med 
ett avstånd på minst 0,5 meter intill släntfot vid riksväg 
40. Avståndet mellan plangränsen och släntfoten är en 
halvmeter. Totalstabiliteten för befintliga förhållanden för 
sektion 2 bedöms som tillfredställande enligt gällande krav 
och normer.

En inspektion av stödmuren som löper längs med slänten 
som går ner mot Kusttill kust-banan rekommenderas för att 
säkerställa dess kondition.

Beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott för sektion 
3 för befintliga förhållanden är inte tillfredställande enligt 
gällande krav och normer. Sektion 3 är däremot vald 
utifrån den brantaste delen av slänten i den östra delen av 
planområdet och utgör därmed den mest kritiska slänten 
inom planområdet. Släntlutningen för slänten i den östra 
delen av området varierar mellan ca 1:1,5 och 1:2,5. Hela 

Slänten mellan planområdet och riksväg 40. 

Undersökta sektioner (Cowi 2021).
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slänten kommer att schaktas ur inför byggnation, då de nya 
byggnaderna kommer att ha underjordiska garage. Eventuellt 
kvarvarande delar av slänten kommer att flackas ut, då 
lutningen ska fungera för bil-, samt gång och cykeltrafik. 

I samband med projektering ska ytlaster, släntlutningar och 
schakter kontrolleras med avseende på stabilitet/bärighet. Vid 
lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras.

Beroende på byggnadens sättningskrav och grundplattans 
konstruktion bedöms grundläggning kunna ske antingen 
med platta på mark alternativt grundläggning med pålar.

Jordlagerföljden inom området utgörs i huvudsak av fyll-
ning ovan friktionsjord. I fyllningen har ställvis mulljord 
påträffats. Den organiska jorden i form av mulljord är 
sättningsbenägen och förutsätts schaktas bort i samband 
med grundläggning av byggnaderna. Sättningarnas storlek, 
vid måttliga laster, förutsätts bli små och ske relativt snabbt. 
Sättningar från planerad exploatering bedöms ej påverka 
befintligheter inom och i nära anslutning till planområdet. 

Då det är långt ner till berggrund så bör påverkan av radon 
vara begränsad. Byggnader för stadigvarande vistelse ska 
utformas radonsäkert. 

Förorenad mark
Provtagning har gjorts vid tre tillfällen. Vid första tillfället 
gjordes 6 borrprover och 7 provgropar. I två av provpunk-
terna. En kompletterande undersökning gjordes senare för 
att få en bättre bild av föroreningarna i grundvattnet. Den 
tredje provtagningen gjordes för att undersöka förekomsten 
av eventuella markförororeningar av bekämpningsmedel. 
Samtliga uppmätta halter av bekämpningsmedel i jord 
underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning.

Grundvattenströmningen och följaktligen spridningsriktning 
för föroreningar inom provtagningsområdet har undersökts. 
Grundvattenströmningen bedöms vara i östlig riktning. 
Påvisade halter av kalcium har i två provpunkter detekterats 
i halter med hög till mycket hög påverkan. Likaså har detek-
terade halter av kalium och natrium i en provpunkt en hög 
påverkan på grundvatten. Påvisade halter av mangan har i en 
provpunkt detekterats i halter med en mycket hög påverkan 
på grundvatten. Bens(a)pyren har i tre av fyra provpunkter 
detekterats i halter med mycket hög påverkan. Likaså har 
PAH4 i två provpunkter detekterats i halter med en mycket 
hög påverkan på grundvattnet.

Utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden har påträffade 
föroreningars farlighet i jord bedömts. Samtliga uppmätta 
halter av metaller och BTEX (samlingsnamn för bensen, 
toluen, etylbensen och xylener) i jord underskrider Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvänd-

ning och mindre känslig markanvändning. Påvisade halter 
av alifatiska kolväten och PAH överskrider i en provpunkt 
gällande riktvärden för känslig markanvändning. Uppmätta 
halter på borrdjupet 1,5-2,0 m har dock enbart detekterats 
i lågt överskridande halter och analysresultaten tyder på att 
föroreningsnivån sjunker med djupet.

Då marken har fyllts ut med fyllnadsmassor och bedöms 
vara påverkad av bl.a. tidigare bebyggelse, järnväg och vägar 
kan påträffade föroreningar härledas till tillförda massor, 
industri, bilism, osv. Detekterade halter av alifater och PAH 
inom provtagningsområdet bedöms ställvis utgöra en risk 
för människors hälsa och/eller markmiljö. Bedömningen har 
gjorts att ett saneringsbehov föreligger inom området, dock 
endast inom de delar som schaktas, där förorenade massor 
som schaktas bort ska saneras vid behov. 

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker från 
Viskan enligt detaljerad översvämningskartering från MSB, 
upprättad 2018.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor samt hårt packat fyllnadsmaterial täckt av grus. I och 
med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor vara 
ungefär desamma som tidigare. På platsen för mottagnings-
stationen ökar de hårdgjorda ytorna. 

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. För att tillse att utgående dagvattenflöde från 
området, som föreslås anslutas till kommunalt ledningsnät 
för dagvatten, inte ökar jämfört med befintliga förhållanden 
erfordras flödesutjämning med hjälp av fördröjningsmagasin.

Ett PM för dagvatten och skyfall har tagits fram av Borås 
Energi och Miljö (2022-02-01). Enligt denna har dagvat-
tenledningarna god kapacitet i området, och det räcker att 
öka kapaciteten på en sträcka av 60 meter för att få en bra 
bortledning av vattnet. För att klara ett klimatanpassat 
hundraårsregn behöver dessutom fördröjning om minst 
210 kubikmeter göras inom planområdet, vilket motsvarar 
kravet från Borås energi och miljö på att 3 kubikmeter per 
100 kvadratmeter hårdgjord yta ska fördröjas. Med dessa 
åtgärder blir den beräknade dämningsnivån vid ett framtida 
hundraårsregn ca +135,4 meter över nollplanet under cirka 
7 minuters varaktighet. För att sänka vattennivån ytterligare 
föreslås ett område med lägsta punkt på cirka +134 meter, 
då detta kan sänka den beräknade nivån till ca +134,5 vid 
framtida 100-årsregn. För framtida 200-årsregn blir den 
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beräknade nivån som högst +134,9 med föreslagna åtgärder. 
Då det kommer att anläggas vattenledningar under dammen 
går det inte att komma ner till +134 meter. Dammens botten 
är reglerad till att som högst ligga på + 134,5 meter. Ett 
flertal brunnar kommer att anläggas i anslutning till dammen 
och dess omgivning för att säkerställa att vattnet kan avledas 
till dagvattenledningen. 

Ett PM för dagvatten och skyfall är också framtaget av 
Inviatech (2022-02-03). De har undersökt en lösning med 
rain garden i ränna mellan polisen och häktesbyggnaden, 
där rännan slutar i en damm i den lägsta delen av området. 
Med föreslagen åtgärd kommer vattnet upp till en nivå om 
+135.05 vid kortvariga 200-årsregn. Vattnet rinner dock 
undan snabbt efteråt och vatten blir inte stående på den 
nivån mer än några minuter. De vattennivåer som uppstår 
vid dessa sällan förekommande regn bedöms inte vara ett 
hot för de tekniska anläggningar som finns i området och är 

därmed hanterbart. I och med att det varar i korta perioder 
och att vattnet snabbt rinner undan anses att de bilar som 
redan är ute i tjänst bör kunna täcka det behov på utryckning 
som finns, detta gäller dock främst regnmängder som är 
större än 200-årsregn. För att öka säkerheten så att vatten inte 
tränger in i garaget vid högre nivåer än 200-årsregn föreslås 
att en garageport installers som kan stå emot vattnet och som 
kan användas för en snabb åtgärd.

Sammantaget kommer tänkt lösning att kunna hantera de 
flesta 200-årsregn. Vid korta och intensiva regn 200-årsregn 
kan vatten bli stående under några minuter, vilket dock inte 
anses innebära störningar för verksamheterna i området. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska status 
positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från 
förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen omfat-
tar även påverkan på vattendragets form, om bottnen har 
förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på strandzo-
nen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det samma 
över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är negativt för 
växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är till exempel 
försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status. Planen bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt. 

200-årsregn under en 30 minuters period simulerat i programmet Scalgo med 
polishuset inritat. Vattnet når inte fram till byggnaden om den byggs på +135.1 
meter. Grönt är vatten med ett djup på upp till 10 cm, gult upp till 20 cm och 
rött mer än 20 cm djup.      
Marken mellan byggnaderna kommer att höjdsättas så att vattnet rinner söderut 
och inte blir stående, detsamma gäller ytan mellan det eventuella parkeringshuset 
och riksväg 40. Därför har fokus i utredningen g jorts på lågpunkten söder om 
polishuset där vatten riskerar att bli stående om inget görs.

Föreslagen åtgärd med rain garden för att minska riskerna vid skyfall, samt öka 
grönskan i området. 
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7. Sociala perspektiv
Trygghet
Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya 
verksamheter, vilket ger mer liv och rörelse på platsen.

I och med detaljplanen minskar känslan av en barriär mellan 
Resecentrum och Göta och Boråshallen. Det kan leda till att 
fler människor rör sig i området och därmed också en ökad 
trygghet. 

Polisens närvaro kan öka tryggheten runt resecentrum. 

Identitet
Borås har på senare år blivit känt som en skulpturstad. 
Gestaltningen ska knyta ann till denna identitet och förstärka 
bilden av Borås som skulpturstad.

8. Störningar på platsen
Risk
En riskutredning (Briab, 2022-01-18) har tagits fram då 
planområdet gränsar mot riksväg 40 och järnvägen som är 
farligt godsleder.  

Genom planprocessen har förutom anlitad riskkonsult även 
räddningstjänst och exploatörs brandingenjör varit aktiva 

parter. Dialog har även förts med Länsstyrelsen för att 
komma fram till lösningar som har kunnat ge detaljplanen en 
ökad robusthet. 

Planerad verksamhet, med undantag för parkering, bedöms 
tillhöra känslig markanvändning enligt den indelning i 
kategorier som redovisas i den översiktliga riskanalysen med 
ett extra tillägg att det finns verksamhet i byggnadsklass Br0 
vilket förstärker skyddsbehovet. Kontor kan vanligen klas-
sificeras som normalkänslig bebyggelse, men eftersom kontor 
i polishus och häkte kan inrymma förhörsrum, salar med 
mera, där frihetsberövade personer vistas, har byggnaderna 
klassificerats som känsliga. Om det uppförs byggnader som 
enbart inrymmer kontor där frihetsberövade personer inte 
vistas kan dessa beaktas som normalkänslig bebyggelse.

Utredningen visar att risknivån intill riksväg 40 dominerar 
över risknivån intill järnvägen. Det innebär att den totala 
risknivån påverkas lite av att riksväg 40 sammanfaller med 
Viskadalsbanan och Kust till kustbanan. Med hänsyn till  
riksväg 40 blir risknivån tillfredsställande låg på 80 meter 
avstånd från transportleden utan skyddsåtgärder. Risknivån 
längs med järnvägen, utan hänsyn till riksväg 40, kräver ett 
skyddsavstånd på 40 meter för att vara tillfredsställande låg. 
utan skyddsåtgärder.

Åtgärder som separerar olyckan från området är fördelaktiga 
eftersom de ger mindre påverkan på utformningen av 

Plankarta med undantagna delar av planen 
inkluderade, med avstånd från riksväg 40 
och närmaste järnvägsspår. Plankartan 
skiljer sig något från nuvarande plankarta 
vad gäller vissa planbestämmelser. Alla 
användnings- och egenskapsgränser är dock 
oförändrade. 
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byggnader och område. Exempel på åtgärder som tillhör 
denna grupp är avåkningsskydd, invallning, tråg, mur, vall, 
med mera. 

Därutöver krävs åtgärder som skyddar byggnaderna vid en 
olycka. Exempel på sådana åtgärder är ytterväggar i obränn-
bart material och fönster i brandteknisk klass, fasadsprinkler, 
tung stomme, med mera. Slutligen krävs åtgärder som skyd-
dar personerna som vistas i byggnaderna. Det kan handla 
om ventilationssystem som utformas för att begränsa läckage 
in i byggnaderna och att ordna möjlighet att utrymma på ett 
säkert sätt.

Samtliga byggnader förutom parkeringshus och transfor-
matorstation ska förses med ett ventilationssystem som är 
manuellt och automatiskt avstängningsbart. Gasindikatorer 
bör placeras i minst två tilluftsaggregat, vilka vid indikation 
av giftiga gaser ger stoppsignal till alla luftbehandlingsinstal-
lationer i byggnaden. Det ska även vara möjligt att stänga av 
ventilationen via reception eller motsvarande. Att stänga av 
ventilationen i ett häkte under en begränsad tid vid en olycka 
bedöms inte vara någon principiell skillnad jämfört med 
samma åtgärd i en bostad eller ett kontor.

Genom att placera tilluften högt, minst 8 meter ovan höjden 
på riksväg 40, fås ett minskat läckage in i byggnaden som ger 
ett förstärkt och redundant skydd i händelse av att avstäng-
ningsautomatiken inte fungerar eller fördröjs.

Ett ”inrymningsmeddelade” bör aktiveras samtidigt som 
ventilationssystemet stängs av. Meddelandet ska uppmana 
personer att kvarstanna inomhus. Högtalarsystem för 
utrymningslarm kan nyttjas för denna funktion. Annat 
PA-system är också acceptabelt, förutsatt att det används 
eller provas kontinuerligt så att eventuella fel i systemet kan 
upptäckas. Alla utrymmen för frihetsberövade behöver inte 
omfattas av larm för inrymning, under förutsättning att larm 
till personalen säkerställs. Detta bedöms inte utgöra någon 
principiell skillnad jämfört med hur exempelvis utrymning 
vid brand hanteras i denna verksamhet, eftersom detta 

normalt sker genom assisterad utrymning till en säker plats 
i annan brandcell, innergård eller liknande. Möjligheten att 
snabbt inrymma frihetsberövade personer som befinner sig 
på utomhusrastgårdar behöver också säkerställas.

Avåkningsskydd i kombination med invallning är en åtgärd 
som har positiv påverkan på säkerhetsnivån. En riskanalys 
utförd av Wuz risk consultancy AB, som utreder skyddsav-
stånd till transportleder för farligt gods i Borås stad, visar att 
avståndet till där risknivån blir tillfredsställande låg minskar 
från 80 till 60 meter. Med åtgärden sjunker individrisken 
kraftigt inom området 0-30 m från vägen, för att sedan plana 
ut.

Avåkningsskydd finns på riksväg 40 längs med planområdet, 
men kommer att bytas ut till en högre säkerhetsklass. Invall-
ning eller liknande saknas dock, och eftersom vägen ligger 
på en högre nivå och har slänt ner mot planområdet kan 
utsläpp av exempelvis brandfarlig vätska rinna mot planerad 
bebyggelse. Dike, tråg eller liknande som hindrar utsläp-
pen att spridas okontrollerat ska därför anläggas nedanför 
slänten, så nära vägen som är praktiskt möjligt. 

Utrymningsvägar ska vara fördelade så att det är möjligt att 
utrymma både i riktning bort från riksväg 40 och bort från 
järnvägen. Samtliga lokaler i byggnaden där personer vistas 
stadigvarande bör ha möjlighet att utrymma via en sådan 
utgång.

Brandskyddad fasad är en säkerhetshöjande åtgärd vars effekt 
är stor på avstånd upp till 30 meter från transportleden, eller 
upp till 20 meter från en invallningskant. På längre avstånd 
än så utgör det faktiska avståndet ett tillfredsställande 
skydd mot den värmestrålning som kommer från en brand. 
Förutsatt att en invallning kan placeras minst 20 meter från 
närmsta byggnad får denna åtgärd begränsad påverkan. 
Åtgärden har dock ändå införts inom hela planområdet för 
att ge en ökad robusthet.

Mindre känslig verksamhet, exempelvis parkeringshus, 
som utformas med brandskyddad fasad kan uppföras utan 
skyddsavstånd till riksväg 40. I kombination med åtgärden 
invallning innebär detta att parkeringshus med brandskyddad 
fasad i sydlig riktning kan uppföras utan skyddsavstånd till 
invallningen. Fasader i östlig och västlig riktning ska utföras 
i obrännbart material, och brandfarlig vätska ska hindras från 
att rinna in i byggnaden, exempelvis via garageinfarter.

Risker som kan tänkas påverka transformatorstation som 
orsakas av transporter av farligt gods kan vara olyckor 
som leder till brand eller explosion. Risken för påverkan av 
tryckvågor vid explosion är väldigt låg jämfört med brand-
påverkan, enligt resonemang i föregående stycke. Åtgärder 
för att minska denna risk bedöms inte vara kostnadseffektiv. 

Individrisk per år om vall eller dike uppförs där 1E-0 står för hur många nollor 
som ska stå före decimalen. Till exempel motsvarar 1E-05, 0.00001, eller ett på 
hundratusen. (Briab 2022). 
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Ett riskavstånd på 30 meter från riksväg 40 i kombination 
med fasad i obrännbart material bedöms ge ett rimligt skydd 
mot de vanligast förekommande olyckorna som kan påverka 
anläggningen. Alternativt kan transformatorstation skyddas 
med brandklassad fasad, utan skyddsavstånd.

Åtgärderna skyddsavstånd i kombination med avåknings-
skydd och dike/tråg samt obrännbar fasad skyddar mot 
skadetypen brännskada, som står för det största individrisk-
bidraget inom 40 meter från riksväg 40. Förgiftningsskador 
står för majoriteten av det kvarvarande riskbidraget, vilket 
reduceras genom de föreslagna ventilationsåtgärderna.

En förtätning av Horngäddan enligt planförslaget innebär ett 
tillskott i samhällsrisk som införda åtgärder kompenserar för 
i stor utsträckning. Efter åtgärder bedöms Horngäddan inte 
påverka framtida bebyggelseutveckling i planområdets närhet 
på ett negativt sätt. 

Åtgärder som inte har setts som nödvändiga i riskutredning-
en, men som ändå har införts i plankartan är obrännbar fasad 
på alla byggnader, begränsning av placering av utrymmen 
för stadigvarande vistelse för häktet samt icke-öppningsbara 
fönster mot farligt gods-leder. Avåkningsskydd på riksväg 
40 kommer också att bytas ut till en högre säkerhetsklass av 
typen H4b i samband med att vägporten under vägen byggs. 
Åtgärden är planlagd i detaljplan P1121 och är tänkt att 
genomföras i samband med byggnation av ny vägport. Dessa 
åtgärder ger en ökad robusthet som anses rimlig i förhållande 
till kostnaden för dem.  

Ytterligare åtgärder som skulle vara möjliga att införa är 
förstärkning av stomme/fasad samt ytterligare krav på 
skyddsavstånd och disponering av planområdet. Förstärkning 
av stomme bedöms vara tekniskt möjligt, men skulle bara 
medföra en marginell minskning av risknivåerna med hänsyn 
till att riskbidraget från denna olyckstyp ligger på nivåer som 
normalt anses vara försumbara. Åtgärden bedöms därför inte 
vara ekonomiskt rimlig.

Eftersom gasmoln med giftig gas kan spridas långt från 
olycksplatsen ger ett längre skyddsavstånd från riksväg 40 
endast en marginell minskning av individriskbidraget från 
förgiftningsskador. De föreslagna ventilationsåtgärderna 
som skyddar mot denna typ av olyckor har också redundans 
genom en passiv del (högt placerade friskluftsintag, som 
inte kräver att någon agerar vid en olycka) och en aktiv del 
(avstängningsbart ventilationssystem, med både automatisk 
och manuell avstängning). Föreslagna åtgärder mot 
brännskador har redundans genom begränsning av olyckans 
utbredning (avåkningsskydd och dike/tråg), skyddsavstånd 
till dike/tråg samt obrännbara fasadbeklädnader. Längre 
skyddsavstånd och ytterligare krav på hur de olika byggna-
derna ska placeras i förhållande till varandra bedöms därför 
endast medföra en onödig begränsning av de planerade 
verksamheterna, med en marginell påverkan på skyddsnivån.

Risknivåerna är förhöjda inom planområdet, men med de 
föreslagna åtgärderna är varken individrisk eller samhällsrisk 
oacceptabelt hög. Att kunna placera häkte och polishus på 
samma plats, vilket gynnar verksamheternas samverkan, 
centralt i Borås med närhet till både tågstation och motorväg, 
bedöms medföra en mycket stor nytta som överväger de 
kvarvarande risker som närliggande transportvägar för farligt 
gods utgör. Polisen ser en stor fördel med att kunna vara 
placerade så pass centralt, och samtidigt ha nära till riksväg 
40, vilket gör att de kommer att kunna vara på plats snab-
bare vid många utryckningar. Detta, tillsammans med att 
samtidigt kunna ha häktet i direkt anslutning är inte möjligt 
att få till på någon annan plats i staden. Sammantaget är 
fördelarna med placeringen av verksamheterna på denna plats 
mycket stora, och i jämförelse med kvarvarande risker efter 
genomförda åtgärder bedöms fördelarna överväga riskerna 
med placeringen. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Riksväg 40 ligger bredvid planområdet vilket försämrar 
luftkvaliteten i området. Bostäder tillåts inte enligt planen, 
men i häktet kommer människor att vara stadigvarande. 
Därför är det viktigt att ventilationen placeras högt och så 
långt bort från vägen som möjligt.

Samhällsrisk i Horngäddan före (heldragen linje) och efter säkerhetshöjande 
åtgärder (streckad linje). Röd linje anger vad som ansees vara en acceptabel risk. 
(Briab 2022). 
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En luftutredning (Sweco 2022-01-25) har tagits fram för 
detaljplanen. Resultatet från spridningsberäkningarna i 
utredningen visade att detaljplanen inte försvårar möjligheten 
att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Plan-
områdets södra delar mot riksväg 40 uppvisar höga halter 
i nuläget. Riksvägens upphöjda läge i förhållande till plan-
området bedöms fördelaktigt eftersom det förbättrar sprid-
ningen och utspädningen av luftföroreningar och därmed 
minskar halterna i marknivå inom planområdet. Miljökvali-
tetsnormerna för kvävedioxid klaras inom planområdet och 
för samtliga scenarion i utredningen. Miljökvalitetsmålet 
för års- och timmedelvärde klaras inte för nuläges- eller 
2025 scenariot, men klaras för 2040 scenariot. Halterna av 
kvävedioxid beräknades minska fram till 2040 i jämförelse 
med nuvarande situation. Anledningen till minskningen är 
en kombination av att bakgrundhalterna beräknas minska till 
år 2040 och att teknikutvecklingen kommer leda till renare 
fordon med minskade direktutsläpp av kväveoxider.

Partikelhalternas års- och dygnsmedelvärde förändras inte 
nämnvärt mellan de olika scenariona. Anledningen till att 
partikelhalterna mer eller mindre hålls konstanta är att den 
antagna minskningen i andelen fordon med dubbdäck till 
viss del motverkas av den framtida trafikökningen. Miljö-
kvalitetsnormerna klaras dock för samtliga scenarion inom 
planområdet.

Ur luftsynpunkt vore det fördelaktigt att bevara trädlinjen 
så nära riksväg 40 som möjligt. Detta då studier har kunnat 
påvisa att störst reducerande effekt uppnås vid kombination 
av ett fysiskt hinder, så som byggnader/bullerskärmar, 
och vegetation. Vegetationen inom planområdet kan antas 
ha en luftföroreningsreducerande effekt. Detta då en del 
av luftföroreningarna skulle kunna deponeras på träden 
och därigenom minska den totala föroreningshalten inom 
planområdet.

Tack vare det upphöjda läget på riksväg 40 i förhållande till 
planområdet sprids halterna effektiv innan de når marknivån 
där människor vistas I taknivå är halterna låga och både 
kvävedioxid och partiklar (PM10) uppvisade liknande nivå 
som bakgrundhalter. Det föreligger därav ingen risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormerna på taket till häktet.

Planområdet antas klara miljökvalitetsnormerna både i 
nuläget och för beräknade framtidsscenariona. Dock finns 
det inte någon nivå under vilken inga negativa hälsoeffekter 
uppkommer, i synnerhet för partiklar. Därför är fördelaktigt 
med så låga luftföroreningshalter som möjligt där folk 
vistas. De högsta halterna beräknas ske i de södra delarna av 
planområdet och därför är planen utformad så att människor 
inte uppmuntras till vistelse där. Förslagsvis kan samlings-
platser placeras bort från den utsatta delen av planområdet 

som vetter mot riksväg 40. Det är även att föredra om 
tilluften för ventilation tas från taknivå eller från andra sidan 
av byggnaderna. I detaljplanen regleras att tilluft ska tas från 
en viss höjd och placeras bortvänt från riksväg 40 . 

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något 
buller som kan störa omkringliggande bostäder. Däremot 
kommer personer att vara stadigvarande under perioder, i till 

Dygnsekvivalent buller från väg och järnvägstrafik 1,5 meter ovan mark samt per 
våningsplan. Situationsplanen har förändrats efter att utredningen g jordes, men 
utredningen visar att det finns sätt att klara riktvärdena. (Gärdhagen, 2021)

Dygnsekvivalent buller från väg och järnvägstrafik på rastgårdar till häktet med 
tät skärm åt öster på 4 meter samt väggar mellan rastgårdar beklädda till 80% 
med absorbenter. Situationsplanen har förändrats efter att utredningen g jordes, men 
utredningen visar att det finns sätt att klara riktvärdena. (Gärdhagen, 2021)
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exempel häktet. En bullerutredning (Gärdhagen, 2021) har 
tagits fram mellan samråd och granskning av detaljplanen. 
Den visar att trafikbullerförordningens riktvärde för ekviva-
lent buller från tåg- och vägtrafik vid fasad på högst 65 dB 
för små bostäder högst 35 kvadratmeter klaras vid häktes-
byggnadens cellfönster med nuvarande bebyggelseförslag.

För att klara trafikbullerförordningens krav på häktets 
rastgårdar krävs att rastgårdens föreslagna gavel (riktning 
utåt mot det fria) på 4 m består av en tät bullerskärm, samt 
att rastgårdarnas mellanliggande väggar förses med absorbe-
rande material med en täckningsgrad på minst 80 %.

Om uppställningsverksamheten på bangården planeras vara 
av sådan art att bullriga händelser såsom bromsgnissel eller 
vagnskjuts förekommer mer än som enstaka händelser kl. 
22–06, bör bullerdämpande åtgärder på fasad (cellfönster)
dimensioneras för att säkerställa god ljudmiljö inomhus i 
förhållande till sådant buller.

Vibrationer
En vibrationsutredning (FTK AB 2020-10-23) har tagits 
fram efter samrådet som visar att det ej behöver göras 
några åtgärder inför nybyggnation i området för att dämpa 
vibrationer från befintlig järnvägs- och vägtrafik. Varken 
för människorna som vistas i byggnad eller för att förhindra 
att skador ska uppkomma på byggnadskonstruktioner. En 
kopmpletterande utredning (FTK AB 2022-01-31) med 
längre mätperiod genomfördes efter granskningen av detalj-
planen. Kompletteringen kom fram till samma slutsats som i 
utredningen som gjordes 2020. 

Beroende på planerad utformning av spårbunden trafik i 
tunnel enligt lokaliseringsutredning Göteborg–Borås kan 
vibrationer fortplantas upp i berggrunden. Hänsyn till stom-
ljud måste tas för de byggnader som kommer att stödpålas.

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Bokstaven K tillåter kontor, D1 tillåter kriminalvård och 
D2 tillåter kriminalvård utan utrymmen för stadigvarande 
vistelse. ”Utan utrymmen för stadigvarande vistelse” innebär 
att celler eller boendeytor inte får placeras inom detta områ-
de. E1 tillåter transformatorstation och P tillåter parkering. 

Bebyggandets omfattning
Bestämmelsen e1 reglerar att 20 % av egenskapsområdet inte 
får byggas högre än 142 meter över nollplanet. Höjden är satt 
för att säkerställa att garage kan byggas under gården mellan 
byggnaderna. Övrig yta inom egenskapsområdet får byggas 
till den i planen satta nockhöjden. Prickmark innebär att 
marken inte får förses med byggnad.

Bebyggelsen begränsas med nockhöjd, där större delen 
begränsas till en nockhöjd på 165,7 meter över nollplanet. 
Parkeringshuset närmast motorvägen begränsas till 148,5 
meter över nollplanet.

Utformning
Bestämmelsen f1 reglerar att taktäckning ska vara av sedum 
eller motsvarande växtlighet på parkeringshus och tekniska 
anläggningar större än 30 kvadratmeter mot riksväg 40. 

Bestämmelsen f2  sätter krav på att fasader ska utformas med 
hög arkitektonisk kvalitet vad gäller utformning och material 
och utformas med hänsyn till intilliggande bebyggelse. 
Gestaltningsprinciperna på sidan 7 kan ge vägledning i hur 
bebyggelsen bör utformas. 

Bestämmelsen f3 reglerar att mindre tekniska anläggningar 
tillåts sticka upp ovanför högsta tillåtna nockhöjd. 

Bestämmelsen f4  reglerar att entrévåning mot norr ska 
vara minst 4,5 meter hög mellan överkant golvbjälklag till 
överkant golvbjälklag. Bestämmelsen f5 reglerar att minst 50 
% av fasadytan i entrévåning mot norr ska vara i glas och att 
byggnadens publika funktion ska vara tydlig. 

Bestämmelsen f6 reglerar att huvudentréer ska vara vända 
mot Brodalsgatan. Avståndet mellan entréplanets fasad och 
gatan ska vara minst 1,5 meter på en bredd av minst 4 meter 
vid huvudentrén. Detta då eventuella mindre folksamlingar 
utanför entréerna inte får blockera trottoaren längs med 
Brodalsgatan. 

Utförande
Bestämmelsen b1 reglerar att förbindelsegång får byggas ovan 
en fri höjd av minst 5 meter över marknivå. 

En planbestämmelse reglerar att parkeringshus ska förses 
med ett system för att förhindra att släckvatten kommer ut i 
VA-nätet.

Markens anordnande
Bestämmelsen n1 reglerar att marken ska utformas för allmän 
gång- och cykeltrafik. 

Bestämmelsen n2 reglerar att plantering och dagvattenhante-
ring ska finnas. 

Bestämmelsen att markens höjd över nollplanet som mest får 
vara +134.5 meter över nollplanet är satt för att säkerställa att 
vatten vid skyfall samlas på angiven plats. 
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Skydd mot störningar
Samtliga byggnader ska vara möjliga att utrymma i riktning 
från både riksväg 40 och järnvägen. Samtliga lokaler i 
byggnaden där personer vistas stadigvarande bör ha möjlig-
het att utrymma via en sådan utgång.  

Fönster vända mot farligt godsled ska vara icke-öppningsba-
ra. Fönster tillåts vara öppningsbara vid behov med särskild 
nyckel. 

Bestämmelsen m1 reglerar att dike eller vall som hindrar 
spridning av utsläpp av vätska från riksväg 40 ska finnas. 
Utformningen av diket/vallen följer Borås översiktliga 
riskanalys vilket innebär att ett dike ska vara minst 3 meter 
brett och 0,3 meter djupt, och att en vall ska vara minst 0,3 
meter hög. 

Bestämmelsen m2 reglerar att fasader i sydlig riktning ska 
vara brandskyddade i minst brandklass EI30 (EW 30 för 
fönster) och får uppföras utan avstånd från dike. Brandfarlig 
vätska ska hindras från att rinna in i byggnaden, exempelvis 
via garageinfarter. 

Bestämmelsen m3 reglerar att fasader ska utföras i obrännbart 
material. 

Bestämmelsen m4 reglerar att byggnader förses med ett 
inrymningsmeddelande, vilket aktiveras när ventilationssys-
temet stängs av pga. olycka med farligt gods. Utrymmen för 
frihetsberövade behöver inte förses med larm för inrymning, 
utan får ersättas av organisatoriska åtgärder.

Bestämmelsen m5 reglerar att ventilationssystem ska vara 
manuellt avstängningsbara, och automatiskt avstängnings-
bara vid gasindikation. Friskluftsintag ska placeras på en 
höjd över nollplanet på minst +152 meter, eller på tak om 
byggnaden är lägre, och placeras bortvänt från riksväg 40.

Bestämmelsen m6 reglerar att Utomhusrastgårdar ska vara 
placerade på tak på en höjd på minst +158 meter över noll-
planet och ska vara omgärdade av obrännbart material till en 
höjd av minst 2 meter från rastgårdens golvnivå. Rastgården 
ska ha direkt tillgång till en säker inomhusmiljö.

Bestämmelse m7 reglerar att Byggnader ska placeras och 
utformas så att gällande riktvärden enligt förordning om 
trafikbuller vid byggnader med stadigvarande vistelse klaras. 
Rastgårdar ska klara föreskrivna riktvärden för uteplats.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år. 

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning.

Startbesked för kontor och kriminalvård får inte ges förrän 
dike eller vall som skyddsåtgärd mot riksväg 40 har anlagts.

Markreservat
Bestämmelsen u1 reglerar markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar.

Övrigt
Bestämmelsen a1 reglerar markreservat för allmännyttig 
gång- och cykeltrafik.

Upplysningar 
Planavgift debiteras vid bygglov.

Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
fastigheten.

Ventilationssystem som ska vara automatiskt avstängnings-
bara ska kunna detektera samtliga giftiga gaser enligt PIK-
listan. Läs mer på sidan 16 under ”8. Störningar på platsen”

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås.

Enligt visionen ska vi skapa tydliga välkomnande entréer till 
Borås, vilket detaljplanen bidrar till. Vi ska också stimulera 
miljövänliga resvanor, vilket läget precis vid resecentrum 
möjliggör. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

Översiktsplanen innehåller fem målområden. Inom målom-
rådet ”En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse ” efter-
strävas just detta, för att använda marken resurseffektivt och 
minimera energiförbrukning och infrastrukturinvesteringar. 
Här nämns det också att ”kontor och lokaler ska erbjudas i 
centrala lägen för att underlätta pendling med kollektivtrafik, 
och för att berika den blandade stadsmiljön. 

Ett annat målområde är Borås som regioncentrum. Polishus, 
häkte och liknande funktioner är regionala angelägenheter 
som därmed bör placeras för att underlätta tillgänglighet med 
kollektivtrafik. 
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Enligt Översiktsplanens planeringsprinciper ska mark reser-
veras i strategiska lägen för att tillgodose behovet av offentlig 
service, vilket har gjorts i detta läget. Fysiska och mentala 
barriärer ska byggas bort för att stärka tillgängligheten mellan 
olika delar av staden och för att individers sociala sfärer ska 
vidgas och trygghet och säkerhet beaktas vid utformning 
av det offentliga rummet och i trafikmiljöer. Ny bebyggelse 
i staden ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och utvecklas i 
harmoni med den historiska stadsmiljön. Utgångspunkten 
bör vara att ny bebyggelse ska vara robust, användbar och 
välgestaltad. Alla dessa principer är viktiga i utformandet av 
detaljplanen. 

Planområdet ligger i nära anslutning till två urbana stråk; 
US3 mellan stadskärnan och Norrby samt US4 mellan 
stadskärnan och Göta. Läs mer om de urbana stråken på sida 
8 i planbeskrivningen.

Planprogram
Kommunfullmäktige godkände den 12 juni 2008 planpro-
gram för Centrum, Brodal som riktlinjer för detaljplanen 
P1121 som antogs i två etapper år 2009 och 2010. Om 
planområdet säger planprogrammet att lämplig markanvänd-
ning är större kontor, publika byggnader och parkering, och 
att bostäder är olämpligt. 

Planprogrammet redovisar också ett antal spelregler, varav 
följande är relevanta för denna detaljplan:

 » Stor vikt ska läggas vid tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter. 

 » Hög arkitektonisk kvalitet ska ställas på såväl byggnader 
som utemiljöer.

 » Huvudentré till området ska vara från resecentrum.

Miljömål
Det nationella miljömålet god bebyggd miljö efterlevs på flera 
punkter, bland annat genom att:

 » en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.

 » kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

4

Byggnadskvarter
med möjlighet 
för parkeringsgarage
under mark

Lokstallet bevaras, användning 
anpassas till kulturvärden. Befintliga 
byggnader inom kvarteret Horn-
gäddan rivs. Idag bedrivs kommunal 
verksamhet i två av byggnaderna.

Ny möjlig Centralbro studeras precis 
intill den befintliga. Genomförbart först 
när Götalandsbanans sträckning och 
avgränsning är klarlagd. 

Korsningen vid resecentrum är huvudentré 
till Brodal. För att klara förändringar i trafik-
flödet behövs en ny utformning av korsningen 
med utökat antal körfält. Hänsyn tas till ny 
Centralbro.

Inom kvarteret Laxöringen, norr om Borås-
hallen, ges möjlighet för ny byggrätt för 
kontor/Idrottsändamål ca 5-7 våningar 
med bra skyltläge intill Riksväg 40. 
Borås stad äger marken.

Byggrätt för handel/kontor inom 
kvarteren Långan söder om riksväg 40.

Lämplig markanvändning för kvarteret 
Horngäddan är Kontor och Centrum-
funktioner (Regionala funktioner). Handel
maximalt 150kvm inom kvarteret. 
Parkering huvudsakligen under mark.

Kollektivtrafikens behov ska 
tillgodoses för att stärka Rese-
centrum. Förbindelsen till Peters-
bergsgatan kan avlasta korsningen 
vid Centralbron.

Stor omsorg kommer att krävas på
byggnadernas utformning. Området är 
välexponerat och ligger i ett av Borås 
stora utvecklingsområden i samband 
med Götalandsbanan. 

Gina Tricot vill etablera sitt huvudkontor
i östra delen av kvarteret Horngäddan. 

Det behövs en ny tillfart till Brodal 
söderifrån. Genom att förlänga Petersbergs-
gatan och göra en ny port under Rv 40 
kan området samman bindas med 
Brodalsgatan.

Parkering ska tillgodose arbetsparkering 
för del av centrum och Sven Eriksonskolan, 
pendlingsparkering samt för tillkommande 
behov inom kvarteret. 

Boråshallens parkering omvandlas till
kvartersmark. Byggrätten för idrottshallen 
ses över för mindre tillbyggnader samt 
kunna handikappanpassa byggnaden. 

Sällskapet Borås Par Bricole och
Frimurarsällskapet i Borås vill uppföra 
samlingslokaler, restaurang, hotell mm 
inom området.

Parkeringsdäck lämplig som skydds-
barriär mellan verksamheter och Rv40 

Wäst-Bygg har en intressent som vill
etablera kontor inom området.

Sven Eriksons-
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Stat
ion

so
mråd

e s
am

t u
tb

yg
gn

ad
s-

om
råd

e f
ör

 G
öt

ala
nd

sb
an

an

Va
rb

er
gs

vä
ge

n

Boråshallen

Skala 1:2000

Teckenförklaring

Ändrad
gatusträckning

Kulturhistoriskt
intressant byggnad

Ny byggnad

Gräns för 
programområde

Kvarteret 
Horngäddan

Kvarteret Långan

Kvarteret 
Laxöringen

Bockasjögatan

Parkeringshus

Hotell/K
ontor

Konferens

Kontor

Kontor

5

Byggnadskvarter
med möjlighet 
för parkeringsgarage
under mark

Lokstallet bevaras, användning 
anpassas till kulturvärden. Befintliga 
byggnader inom kvarteret Horn-
gäddan rivs. Idag bedrivs kommunal 
verksamhet i två av byggnaderna.

Ny möjlig Centralbro studeras precis 
intill den befintliga. Genomförbart först 
när Götalandsbanans sträckning och 
avgränsning är klarlagd. 

Korsningen vid resecentrum är huvudentré 
till Brodal. För att klara förändringar i trafik-
flödet behövs en ny utformning av korsningen 
med utökat antal körfält. Hänsyn tas till ny 
Centralbro.

Inom kvarteret Laxöringen, norr om Borås-
hallen, ges möjlighet för ny byggrätt för 
kontor/Idrottsändamål ca 5-7 våningar 
med bra skyltläge intill Riksväg 40. 
Borås stad äger marken.

Byggrätt för handel/kontor inom 
kvarteren Långan söder om riksväg 40.

Lämplig markanvändning för kvarteret 
Horngäddan är Kontor och Centrum-
funktioner (Regionala funktioner). Handel
maximalt 150kvm inom kvarteret. 
Parkering huvudsakligen under mark.

Kollektivtrafikens behov ska 
tillgodoses för att stärka Rese-
centrum. Förbindelsen till Peters-
bergsgatan kan avlasta korsningen 
vid Centralbron.

Stor omsorg kommer att krävas på
byggnadernas utformning. Området är 
välexponerat och ligger i ett av Borås 
stora utvecklingsområden i samband 
med Götalandsbanan. 

Gina Tricot vill etablera sitt huvudkontor
i östra delen av kvarteret Horngäddan. 

Det behövs en ny tillfart till Brodal 
söderifrån. Genom att förlänga Petersbergs-
gatan och göra en ny port under Rv 40 
kan området samman bindas med 
Brodalsgatan.

Parkering ska tillgodose arbetsparkering 
för del av centrum och Sven Eriksonskolan, 
pendlingsparkering samt för tillkommande 
behov inom kvarteret. 

Boråshallens parkering omvandlas till
kvartersmark. Byggrätten för idrottshallen 
ses över för mindre tillbyggnader samt 
kunna handikappanpassa byggnaden. 

Sällskapet Borås Par Bricole och
Frimurarsällskapet i Borås vill uppföra 
samlingslokaler, restaurang, hotell mm 
inom området.

Parkeringsdäck lämplig som skydds-
barriär mellan verksamheter och Rv40 

Wäst-Bygg har en intressent som vill
etablera kontor inom området.

Sven Eriksons-
gymnasiet

Resecentrum

Centralbron

Petersbergsgatan

Riksväg 40

Stat
ion

so
mråd

e s
am

t u
tb

yg
gn

ad
s-

om
råd

e f
ör

 G
öt

ala
nd

sb
an

an

Va
rb

er
gs

vä
ge

n

Boråshallen

Skala 1:2000

Teckenförklaring

Ändrad
gatusträckning

Kulturhistoriskt
intressant byggnad

Ny byggnad

Gräns för 
programområde

Kvarteret 
Horngäddan

Kvarteret Långan

Kvarteret 
Laxöringen

Bockasjögatan

Parkeringshus

Hotell/K
ontor

Konferens

Kontor

Kontor

4

Byggnadskvarter
med möjlighet 
för parkeringsgarage
under mark

Lokstallet bevaras, användning 
anpassas till kulturvärden. Befintliga 
byggnader inom kvarteret Horn-
gäddan rivs. Idag bedrivs kommunal 
verksamhet i två av byggnaderna.

Ny möjlig Centralbro studeras precis 
intill den befintliga. Genomförbart först 
när Götalandsbanans sträckning och 
avgränsning är klarlagd. 

Korsningen vid resecentrum är huvudentré 
till Brodal. För att klara förändringar i trafik-
flödet behövs en ny utformning av korsningen 
med utökat antal körfält. Hänsyn tas till ny 
Centralbro.

Inom kvarteret Laxöringen, norr om Borås-
hallen, ges möjlighet för ny byggrätt för 
kontor/Idrottsändamål ca 5-7 våningar 
med bra skyltläge intill Riksväg 40. 
Borås stad äger marken.

Byggrätt för handel/kontor inom 
kvarteren Långan söder om riksväg 40.

Lämplig markanvändning för kvarteret 
Horngäddan är Kontor och Centrum-
funktioner (Regionala funktioner). Handel
maximalt 150kvm inom kvarteret. 
Parkering huvudsakligen under mark.

Kollektivtrafikens behov ska 
tillgodoses för att stärka Rese-
centrum. Förbindelsen till Peters-
bergsgatan kan avlasta korsningen 
vid Centralbron.

Stor omsorg kommer att krävas på
byggnadernas utformning. Området är 
välexponerat och ligger i ett av Borås 
stora utvecklingsområden i samband 
med Götalandsbanan. 

Gina Tricot vill etablera sitt huvudkontor
i östra delen av kvarteret Horngäddan. 

Det behövs en ny tillfart till Brodal 
söderifrån. Genom att förlänga Petersbergs-
gatan och göra en ny port under Rv 40 
kan området samman bindas med 
Brodalsgatan.

Parkering ska tillgodose arbetsparkering 
för del av centrum och Sven Eriksonskolan, 
pendlingsparkering samt för tillkommande 
behov inom kvarteret. 

Boråshallens parkering omvandlas till
kvartersmark. Byggrätten för idrottshallen 
ses över för mindre tillbyggnader samt 
kunna handikappanpassa byggnaden. 

Sällskapet Borås Par Bricole och
Frimurarsällskapet i Borås vill uppföra 
samlingslokaler, restaurang, hotell mm 
inom området.

Parkeringsdäck lämplig som skydds-
barriär mellan verksamheter och Rv40 

Wäst-Bygg har en intressent som vill
etablera kontor inom området.
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 » människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Detaljplanen bidrar även till det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet då marken kommer att saneras i 
och med planen.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för kontor, kriminalvård samt parkering och 
i planbestämmelser begränsas byggnaders höjd, placering 
med hänsyn till farligt gods samt byggnadernas utformning. 
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras då detaljplanens påverkan 
på miljön inte är så pass omfattande. Trafiken i området 
kommer att öka i och med planförslaget, samtidigt finns det 
knappt något läge i staden som underlättar hållbara resval 
bättre än planområdet gör med närheten till resecentrum. 
Markmiljön och grundvattnet blir renare tack vare planen, 
och en central yta som idag bara används till parkering och 
bussuppställning får en bättre lämpad användning. Området 
är utsatt för risker med farligt gods, vilket också har beaktats 
i planen, för att minska riskerna till en godkänd nivå. Några 
träd vid Brodalsmotet kommer att tas ner på grund av 
planen. Samtidigt kommer nya träd att planteras inom övriga 
delar av planområdet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen

• Risker från farligt gods

• Markföroreningar

• Skyfall

• Trafik

• Utformning

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom 
sin egen fastighet såsom marksanering, anläggande av 
fördröjningsmagasin för dagvatten, anläggande av gång- och 
cykelstråk som ska leda genom kvarteret mm.

Detaljplanen omfattar inte någon allmän platsmark. 
Planområdet angränsar dock till allmän plats, lokalgata, 
enligt detaljplan för Horngäddan 8 m.fl. från 2010 (P1121), 
som ännu endast delvis blivit genomförd. Under rubrik ”3. 
Gator och trafik”, beskrivs flera åtgärder i trafiknätet utanför 
planområdet som behöver genomföras i samband med att 
kvarteret bebyggs. Kommunen ansvarar för att nödvändiga 
åtgärder vidtas i det kommunala gatunätet utanför planom-
rådet.

Respektive ledningsägare ansvarar för eventuell utbyggnad av 
allmänna ledningsnät.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik ”4. Teknisk försörjning”

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
av fjärrvärme och -kyla. Se rubrik ”4. Teknisk försörjning”.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar avseende el och fiber. Se rubrik ”4. Teknisk 
försörjning”.

Avtal
Ett markanvisningsavtal har ingåtts mellan kommunen och 
Specialfastigheter Sverige AB, med innebörden att kommu-
nen har anvisat all mark inom planområdet till Specialfastig-
heter. Avsikten är att anvisningen ska följas upp genom att 
kommunen överlåter området till Specialfastigheter innan 
detaljplanen antas. Markanvisningsavtalet anger, utöver 
anvisningen av markområdet, bland annat att kostnader för 
utbyggnad av allmänna anläggningar ska fördelas mellan 
parterna och regleras i samband med marköverlåtelsen.

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgodo-
ses inom den egna fastigheten kan parkeringsbehovet tillgo-
doses genom att fastighetsägare tecknar ett parkeringsköps-
avtal med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplatser 
som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen. 

Inom och i anslutning till planområdet finns ledningar 
och transformatorstationer med mera som påverkas av den 
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planerade byggnationen. Respektive fastighetsägare, som 
avser att genomföra byggnationen ansvarar för att träffa 
överenskommelser med respektive ledningsägare.

Enligt gällande detaljplan för området (P1121) ska bland 
annat en gata anläggas under motorvägen som binder 
samman Brodalsgatan med Petersbergsgatan samt ett 
skyddsräcke anläggas utmed motorvägen. Avtal ska tecknas 
mellan kommunen och Trafikverket för genomförande av 
dessa åtgärder.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, gas, 
vatten och avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning 

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall 
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för 
utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Vissa ledningar kan komma att behöva flyttas för att möjlig-
göra byggnationen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar del av Borås Horngäddan 8 och 
Innerstaden 1:1 som ägs av Borås Stad.

Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Nya fastigheter inom området bildas genom avstyckning.

Del av Horngäddan 8 belastas av servitut för utfartsväg 
samt dagvatten- och spillvattenledningar till förmån för 

intilliggande fastighet Horngäddan 11. Horngäddan 8 har 
även utfartsrättighet som belastar del av Horngäddan 11. 
Servituten avses fortsatt gälla efter exploateringen.

I området som planläggs som kvartersmark finns allmänna 
underjordiska ledningar. Vissa ledningar är säkerställda 
med ledningsrätt. De ledningar som inte är säkerställda 
och som avses vara kvar inom området bör tryggas genom 
bildande av ledningsrätt eller upprättande av avtalsservitut 
mellan ledningshavare och fastighetsägare i samband med att 
kommunen överlåter marken. De ledningsrätter vars ledning 
ska flyttas till följd av byggnationen, behöver omprövas.

Detaljplanen omfattas av markreservat för allmän gång- och 
cykeltrafik (a1). Markreservatet garanterar inte allmänhetens 
tillträde av planbestämmelsen i sig. Allmänhetens tillträde 
kan tryggas via överenskommelse vid markförsäljningen 
alternativt att gemensamhetsanläggning bildas innan eventu-
ell överlåtelse.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör 
ska betala för de åtgärder som uppkommer till följd av 
dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en 
exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna 
ska finansieras av Kommunen. Det omfattar även kostnader 
för åtgärder som behöver vidtas utanför planområdet, vilket 
innebär att exploatörerna kan komma att bekosta vissa av de 
åtgärder som behöver vidtas på omkringliggande gator.

Detaljplanen i sig medför inga kostnader för utbyggnad 
av allmänna gator, då planen inte omfattar någon allmän 
platsmark. Kommunen har dock stora investeringar kvar att 
göra enligt den intilliggande befintliga detaljplanen (P1121 ), 
vars gatunät behöver byggas ut för att möjliggöra föreslagen 
byggnation inom denna detaljplan. Dessa kostnader kan 
komma att fördelas mellan kommunen och Specialfastigheter 
Sverige AB, i enlighet med det markanvisningsavtal som 
parterna har ingått enligt ovan.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdestegring av 
fastigheter som utökade byggrätter inom detaljplaneområdet 
innebär.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och 
dagvattenanläggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det 
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar.
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Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar fem år efter att planen har fått 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning (COWI 2020-12-07)

 » Miljöteknisk markundersökning (COWI, 2019-02-06)

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning 
(COWI, 2020-01-17)

 » Miljöteknisk markundersökning avseende bekämp-
ningsmedel (COWI, 2020-11-17)

 » Trafikutredning Brodal (Sweco, 2021-02-02)

 » Riskutredning (Briab, 2022-01-18)

 » Luftutredning (Sweco, 2022-01-25)

 » Bullerutredning (Gärdhagen akustik, 2021-05-06) 

 » Vibrationsutredning (FTK AB, 2022-01-31)

 » Dagvatten-PM (Borås Energi och Miljö, 2022-02-01)

 » PM dagvatten (Inviatech, 2022-02-03)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

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

KriminalvårdD1

Kriminalvård utan utrymmen för stadigvarande vistelseD2

TransformatorstationE1

KontorK

ParkeringP

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

nockhöjd,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

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

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

kvadratmeter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

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

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

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

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

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

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

16 § 1 st 1 p.

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

Markens anordnande och vegetation
n1

n2

Skydd mot störningar

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

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

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

m3

m4

m5

m6

m7

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats,
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Startbesked för kontor och kriminalvård får inte ges förrän dike som skyddsåtgärd mot riksväg 40 har anlagts,  4 kap. 14 § 1 st
2 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Övrigt
a1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik,  4 kap.  §

Upplysningar
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.
Ventilationssystem som ska vara automatiskt avstägningsbara ska kunna detektera samtliga giftiga gaser enligt
PIK-listan.
Planavgift debiteras vid bygglov.

134.5

Marken ska utformas för allmän gång- och cykeltrafik,  4 kap. 10 § 

Plantering och dagvattenhantering ska finnas,  4 kap. 10 §

Markens höjd över nollplanet får som mest vara 134.5 meter,  4 kap. 10 §

KF
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Denna bilaga innehåller granskningsutlåtandet för detaljplan 
Horngäddan 8 med flera där samtliga inkomna yttranden 
presenteras i sin helhet.

Här presenteras en sammanfattning av de inkomna yttran-
dena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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Granskningsutlåtande
Bilaga till detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad, upprättad den 3 februari 2022.

1. Sammanfattning
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag upprättat 
den dag månad år har ägt rum under tiden 30 juni – 30 
augusti 2021 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till granskningen. 
Under granskningstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

16 remissinstanser har skickat in yttranden under gransk-
ningstiden.

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

Risker 
- Kommunen behöver säkerställa att vägräcket på riksväg 
40 mot planområdet har tillräcklig prestanda för att stoppa 
transport av farligt gods. 

- Om inte parkeringshus krävs som barriär mot riksväg 40, 
måste det finnas ytterligare åtgärder för risknivån ska bli 
acceptabel för övrig bebyggelse. Till exempel obrännbar och 
brandklassad fasad. 

- Fasaderna på parkeringshuset mot riksväg 40 borde skyddas 
med ytterligare regleringar.

- Avstånd från olika riskkällor och tänkt markanvändning 
behöver framgå tydligare i underlaget.

- Planbestämmelsen om utrymning bör förtydligas med att 
det gäller samtliga lokaler där personer vistas stadigvarande.

- Planbestämmelsen m6 som reglerar utomhusrastgårdar 
behöver formuleras annorlunda, och det bör regleras så att 
rastgårdarna får ett större avstånd samt att de vänds bort från 
farligt godsled. 

- Utformningskrav på diket behöver regleras i planen.

- Det är inte rimligt att placera bebyggelse utan något som 
helst skyddsavstånd mot transportled.

- Höghuset bör begränsas till 16 våningar. Om fler våningar 
tillåts bör ytterligare skyddsåtgärder övervägas. 

Skyfall och dagvatten 
- Det bör förtydligas huruvida strategiska lågpunkter är ett 
krav för att hantera översvämning vid skyfall, samt behov av 
att reglera dessa i plankartan.

- En längre återkomsttid än 100-årsregn bör användas för 
samhällsviktig verksamhet.

- Åtgärderna som beskrivs i dokumentet för hantering av 
dagvatten och skyfall behöver arbetas in i plankartan. 

Luftkvalitet 
- Kommunen behöver på ett tydligt sätt bedöma i vilken 
utsträckning den genomförda luftutredningen är tillräcklig 
för syftet

- Kommunen behöver förtydliga vilket scenarioår som gäller 
för spridningsberäkningarna för häktets utomhusrastgårdar. 
Det behöver också förtydligas om utomhusrastgårdarna kan 
komma att placeras på lägre nivåer, närmare nivån för riksväg 
40, eller om 20 meter över marken är lägsta fastställda höjd.

- En lägsta nivå för friskluftsintag fastställs alternativt att de 
är vända åt annat håll än riksväg 40.

- Det bör övervägas om planbestämmelse som reglerar täta 
fasader och icke öppningsbara fönster bör läggas till för 
kontor och kriminalvård. 

- Förtydliganden behövs på ett flertal ställen i luftkvalitetsut-
redningen innan detaljplanen antas.

Buller och vibration 
- Planbestämmelsen m7 som syftar till att reglera buller bör 
justeras.

- Vibrationsutredningen behöver kompletteras. 

Geoteknik 
- Det måste säkerställas att diket mot riksväg 40 inte hamnar 
närmare släntfot mot riksväg 40 än 0,5 meter. 

- Släntlutningen på slänten som går centralt genom området 
behöver säkerställas. 
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Vägar och trafik 
- Positivt att kommunen har inlett dialog gällande ny vägport 
under riksväg 40. Avtal kommer krävas för åtgärden gällande 
principer för finansiering och genomförande m.m. Åtgärden 
finansieras 100 % av kommun eller annan extern part. 
Kommunen bör arbeta aktivt med sin trafikplan, och får 
gärna besluta den politiskt innan detaljplanen antas. 

- Föreslagen trafiklösning runt Brodal bedöms ha en positiv 
inverkan på trafikflödet och därmed också på Polisens 
möjligheter till utryckning/inryckning.

Parkering 
- Parkeringssituationen i ett större område måste undersökas 
och bearbetas innan detaljplanen kan antas. Allmänna 
parkeringsplatser behöver tillgodoses inom detaljplanen 
eller dess direkta närhet. Det är viktigt att man ser en helhet 
i parkeringssituationen tillsammans med cykel, gång samt 
kollektivtrafik.

El och VA 
- Finns tillgång till fjärrkyla

- Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören. 

- En tidig dialog med exploatören efter planen vunnit laga 
kraft är nödvändig då planen medför större ombyggnad av 
Elnäts anläggningar. Eventuellt sedumtak på transformator-
stationerna är inte önskvärd. 

Det bär framgå i planbeskrivningen att Borås energi och 
miljö ansvarar för brandposter i samråd med räddningstjäns-
ten.

Växtlighet 
Borttagning av träd bör göras aktsamt och spara så mycket 
som går, i bruksskedet bör träd och växtlighet återställas i 
bästa mån.

Gestaltning 
Den arkitektoniska gestaltningen av dessa centralt belägna 
byggnader samt den konstnärliga utformningen av fasaderna 
mot riksväg 40 är viktig.

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Antagandehandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med granskningshandlingen:

I plankartan:

 » Delar av detaljplanen har undantagits från antagande. 
Dessa delar kommer att gå ut på ny granskning för att 
möjliggöra nya nockhöjder samt ny användning. 

 » Den del av användningen D1 - kriminalvård som ligger 
närmast riksväg 40 har fått användningen D2 - krimi-
nalvård utan utrymmen för stadigvarande vistelse. 

 » Bestämmelsen f1 har justerats för att endast gälla 
byggnader större än 30 kvadratmeter.

 » För bestämmelsen f6 har avståndet mellan entréplanets 
fasad och gata vid huvudentréer justerats från 3 till 1,5 
meter. 

 » Bestämmelsen n2 har lagts till för att säkerställa att ytor 
för plantering och dagvattenhantering ska finnas. 

 » Markens höjd över nollplanet har reglerats till att som 
högst få vara + 134,5 på en plats i den sydvästra delen 
av planområdet för att hantera dagvaten och vatten från 
skyfall. 

 » Bestämmelsen m1 har kompletterats med reglering för 
utformning av dike/tråg och vall enligt Borås Stads 
översiktliga riskanalys. Området för bestämmelsen har 
minskat något mot Tårpilsgatan, då det är olämpligt att 
leda ner diket in under viadukten.   

 » Bestämmelsen m2 har kompletterats för att brandfarlig 
vätska ska hindras från att kunna rinna in i parkerings-
garaget. Meningen om obrännbar fasad har tagits bort. 

 » Bestämmelsen m3 om obrännbar fasad har lagts på alla 
byggrätter för kontorsbebyggelse, kriminalvård, och 
parkering.

 » Bestämmelsen m5 har skrivits om för att även kräva 
automatisk avstängningsbar ventilation.

 » Bestämmelsen m6 för utomhusrastgårdar har ändrats 
och reglerar nu placering av rastgårdarna mer precist.

 » Bestämmelsen m7 för buller har omformulerats. 

 » En bestämmelse om att fönster åt söder ska vara icke-
öppningsbara har lagts till för hela planområdet.

I planbeskrivningen:

 » Texter som berör de delar av planen som har dragits ur 
har tagits bort. 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut 
§209 att detaljplanen godkändes för granskning. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i ett utlåtande.

2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte 
kan accepteras och kan därför komma att prövas av Läns-
styrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

Länsstyrelsen befara däremot att:

 » Miljökvalitetsnormer (MKN) riskerar att inte följas

 » Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämp-
ligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Hälsa och säkerhet 
Farligt gods 
Verksamheterna som föreslås inom planområdet är sårbara 
och klassas till viss del som samhällsviktig verksamhet 
respektive Br0-byggnad (avser byggnader med mycket stort 
skyddsbehov avseende brandskyddet) utifrån BBR. Samtidigt 
är riskerna höga inom delar av planområdet. De aktuella 
transportlederna utgör primär rekommenderad transportväg 
respektive järnväg vilket innebär att det inte finns några 
begränsningar för antalet transporter av farligt gods eller 
typ av gods som får transporteras (mer än de begränsningar 
som finns i ADR och RID). De utgör också riksintresse 
för kommunikationer. Utifrån den bakgrunden bedömer 
Länsstyrelsen att det är motiverat att ställa höga krav på en 
konservativ och robust riskhantering. Kommunen har till viss 
del kompletterat resonemangen sedan samrådet och vägt in 
ytterliga aspekter i sin bedömning vilket är positivt. Läns-
styrelsen bedömer dock fortfarande att det finns brister i det 
underlag som riskbedömningen baseras på och i det sätt som 
robusthet hanteras. Länsstyrelsen förstår att vinsterna med 

 » Illustrationerna på sidan 5 har uppdaterats. 

 » Skuggstudien på sidan 9 har uppdaterats med det 
senaste förslaget på bebyggelse.

 » Texten om parkering på sidan 12 har uppdaterats 
angående möjligheterna till ett parkeringshus. 

 » Texten om riksintressen på sidan 12 har uppdaterats 
angående den nya järnvägen. 

 » En text har lagts till om brandposter på sidan 12.

 » Möjligheten till fjärrkyla har lagts till under rubriken 
Värme och kyla på sidan 13. 

 » Texten om geoteknik på sidan 13-14 har uppdaterats 
med ett förtydligande om slänterna i planområdet. 

 » Avsnittet om skyfall på sidan 14-15 har uppdaterats.  

 » Texten om risk på sidan 16-18 har uppdaterats med 
samhällsrisk, nya åtgärder samt en tydligare motivering 
av valet av plats för verksamheterna. 

 » Texten om luftkvalitet på sidan 18-19 har uppdaterats 
med en text om föroreningsgraden vid häktets rastgår-
dar samt mindre justeringar i övrig text.

 » Texten om vibrationer på sidan 20 har kompletterats 
med en kortare text om kompletterad utredning.

 » Texterna i kapitlet 9. Planbestämmelser på sidan 20-21 
har uppdaterats utifrån ändringarna i plankartan. 

 » Avsnittet avtal i kapitlet 12. Planens genomförande på 
sidan 23-24 har uppdaterats.

 » Listan över planunderlag på sidan 25 har uppdaterats 
med kompletterande utredningar.  

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 §106 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
ändra detaljplanen för Horngäddan 9 (fastigheten har 
slagits samman med Horngäddan 8) med flera, då gällande 
detaljplan inte innehåller tillräckliga byggrätter för att kunna 
inrymma de tänkta volymerna. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2015-04-23 i beslut §121 att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut 
§144 att sända detaljplanen för samråd. Inkomna synpunkter 
har sammanställts i en samrådsredogörelse.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 7

aktuell markanvändning är stora. Det hindrar dock inte att 
kommunen disponerar och utformar planområdet på ett sätt 
så att risknivån blir så låg att bebyggelsen inte blir olämplig 
med hänsyn till risken för olyckor.

Riskbedömningen i planunderlaget drar utifrån den övergri-
pande riskanalysen slutsatsen att samhällsrisken är acceptabel 
20 meter från riksväg 40 och 10 meter från Viskadalsbanan 
och Kust till kustbanan. Baserat på Länsstyrelsens erfaren-
heter från andra riskanalyser är detta mycket korta avstånd. 
Länsstyrelsen har sedan den översiktliga riskanalysen togs 
fram haft synpunkter på just hanteringen av samhällsrisk 
och att det finns fall där den översiktliga riskanalysen inte 
är lämplig att använda. Utifrån den översiktliga riskana-
lysen dras slutsatsen att samhällsrisken är underordnad 
individrisken. Detta håller Länsstyrelsen inte med om. 
Länsstyrelsen anser inte att den översiktliga riskanalysen och 
dess beräkning av samhällsrisk är applicerbar i det aktuella 
planförslaget. Med hänsyn till den verksamhet som planeras, 
att persontätheten i området blir hög (har inte berörts), att 
det finns flera transportleder för farligt gods som påverkar 
samhällsrisken och att det handlar om korta avstånd, 
efterfrågar Länsstyrelsen en platsspecifik riskanalys där även 
samhällsrisken hanteras. I risk-PM står det att med föreslagna 
åtgärder minskar konsekvenserna av de skadetyper som utgör 
den största delen av individriskbidraget inom planområdet. 
Riskbedömningen måste också, utifrån platsens specifika 
förutsättningar, visa att åtgärderna är tillräckliga ur ett 
samhällsriskperspektiv. Länsstyrelsen skulle också vilja 
hänvisa till de fyra principerna som utgör utgångspunkt vid 
värdering av risk och som finns beskrivna på Tolerabel risk - 
PBL kunskapsbanken - Boverket.

Länsstyrelsen anser inte heller att markanvändningen 
följer Länsstyrelsens riskpolicy. Utifrån riskpolicyn ska 
markanvändning D (där bl.a. häkte ingår) placeras längst bort 
från transportled för farligt gods. I aktuell plan är avståndet 
20 meter mellan dike för uppsamling av vätska och kvar-
tersmark med användning D och de enda åtgärderna som 
krävs handlar om ventilation och utrymning. Länsstyrelsens 
bedömning är, baserat på det underlag som presenterats, 
att dessa åtgärder inte är tillräckliga för att föreslagen 
markanvändning ska bli lämplig utifrån risken för olyckor. 
Länsstyrelsen uppmanar därför kommunen att se över 
disponeringen av planområdet i linje med Länsstyrelsens 
riskpolicy. Kommunen behöver beakta behovet av robusta 
åtgärder som skydd, särskilt för den känsligaste bebyggelsen. 
Skyddsavstånd och/eller en skyddande barriär bestående 
av mindre känslig bebyggelse är exempel på åtgärder som 
Länsstyrelsen bedömer är robusta. Detta överensstämmer 
också med ställningstaganden som presenteras i kapitel 
8.1.2 i den översiktliga riskanalysen. Utöver ovanstående 
har Länsstyrelsen följande synpunkter på underlaget och de 
föreslagna åtgärderna:

- Kommunen skriver att det finns ett befintligt vägräcke. Då 
vägräcket är helt avgörande för att undvika mekanisk påver-
kan på byggnader och få till de avstånd som bedömningen 
baseras på behöver kommunen säkerställa att vägräcket 
har tillräcklig prestanda för att stoppa en transport med 
farligt gods. Vad Länsstyrelsen erfar innebär det vägräcke av 
kapacitetsklass H4b vilket också den översiktliga riskanalysen 
anger.

- Kommunen anger att parkeringshuset inte är en förutsätt-
ning för att risknivån ska bli acceptabel för övrig bebyggelse. 
Länsstyrelsens bedömning är att det då bör finnas ytterligare 
åtgärder som är rimliga att ange för bebyggelsen bakom 
parkeringshuset då det ligger inom ALARP-området och för 
att skapa robusthet. Detta kan t.ex. vara obrännbar fasad och 
brandklassad fasad och takfot. I den övergripande riskana-
lysen för Borås beskrivs att en brandklassad fasad sänker 
risknivån upp till 50 meter från transportleden.

- För parkeringshuset finns en bestämmelse om att fasad 
mot Rv 40 ska utföras i brandklass EI30 med brandklassade 
fönster samt att den västra och östra fasaden ska utföras 
obrännbar. Länsstyrelsen bedömer det rimligt att fasaden 
mot Rv 40 i tillägg utförs obrännbar. Även den västra och 
den östra fasaden bör utföras i brandklass EI30 då de ligger 
inom mycket nära avstånd från diket eller vetter mot en 
sträcka där det diket inte finns reglerat.

- Avstånd från olika riskkällor, framräknat ALARP-område 
och tänkt markanvändning behöver framgå tydligt av under-
laget. I samrådsskedet fanns en skiss med som Länsstyrelsen 
önskade skulle förtydligas. Den är nu istället bortplockad 
vilket försvårar förståelsen.

- Planbestämmelsen om utrymning bör förtydligas med att 
det gäller samtliga lokaler där personer vistas stadigvarande.

- På plankartan reglerar planbestämmelse m6 att utomhus-
rastgårdar ska vara utformade så att frihetsberövade personer 
snabbt kan sättas i säkerhet inomhus i händelse av olycka 
med farligt gods. Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen 
är otydlig och inte följer Boverkets rekommenderade formu-
leringar. Det är lämpligt att personer kan inrymmas snabbt 
men Länsstyrelsen anser att kommunen bör reglera detta på 
andra sätt så att föreslagen markanvändning blir lämplig. 
Länsstyrelsen bedömer att utomhusrastgårdar på de korta 
avstånd som tillåts i plankartan inte är lämpligt. Länsstyrel-
sen bedömer även att utomhusytor för stadigvarande vistelse 
bör placeras vända bort från transportled för farligt gods och 
i skydd av byggnad. Detta bör regleras i plankartan.

- Utformningskrav på diket behöver regleras i planen. Exem-
pel på lämplig dimensionering framgår av Borås översiktliga 
riskanalys.
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- Länsstyrelsen förespråkar normalt ett bebyggelsefritt 
område på 30 meter och utifrån den översiktliga riskanalysen 
kap 7.1 bör ett bebyggelsefritt utrymme finnas på minst 20 
meter för att t.ex. möjliggöra räddningsinsatser. Samtidigt 
accepteras bebyggelse med brandklassad fasad direkt intill 
transportled (i detta fall parkeringshus intill dike) utifrån 
den översiktliga riskanalysen. Länsstyrelsen bedömer att det 
inte är rimligt att placera bebyggelse utan något som helst 
skyddsavstånd.

Skyfall 
I samrådsskedet påpekade Länsstyrelsen att kommunen 
behöver ta ställning till skyddsnivån när det gäller skyfall. 
Kommunen har bedömt konsekvenserna av ett skyfall utifrån 
ett 100-årsregn. Länsstyrelsen rekommenderar en längre 
återkomsttid för samhällsviktig verksamhet. Ett alternativ är 
att på annat sätt skapa större marginaler för samhällsviktig 
verksamhet, t.ex. genom att lägga på en säkerhetsmarginal på 
åtgärderna.

Åtgärderna som beskrivs i dokumentet för hantering av 
dagvatten och skyfall behöver arbetas in i planen. De åtgär-
der som krävs för att konsekvenserna av ett skyfall ska bli 
acceptabla behöver även säkerställas på plankartan.

Geoteknik 
Av den geotekniska utredningen som kommunen tagit fram 
framgår det att det krävs särskilt angiven utformning eller 
placering för att uppnå god stabilitet. Länsstyrelsen anser att 
detta inte är säkerställt i plankartan. Länsstyrelsen anser att 
det främst är det avskiljande diket mot Rv 40 samt släntlut-
ningen på det område som benämns som sektion 3 i planun-
derlaget som behöver säkerställas. För sektion 2 förutsätter 
Länsstyrelsen att kvartersmarken hamnat på betryggande 
avstånd från släntkrönet mot Kust till kustbanan. Se även 
SGI:s yttrande (dnr 5.2-2005-0411, daterat 2021-09-02).

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Luftkvalitet 
Aktuellt planområde är utsatt för luftföroreningar från starkt 
trafikerade vägar (Rv 40, Varbergsvägen och Brodalsmotet). 
Länsstyrelsen påpekade i samrådsskedet att det finns risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
(NO2) och partiklar (PM10) i planområdet. Länsstyrelsen 
efterfrågade bl.a. en spridningsberäkning som tar hänsyn 
till planområdets utförande och till påverkan från planerade 
byggnader.

Vid en förändring av bebyggelsestrukturen inom ett 
område förändras generellt även vindmönstret, vilket kan ge 
förbättringar eller försämringar av föroreningshalterna i plan-
områdets olika delar. Länsstyrelsen kan inte se att luftberäk-
ningarna tar hänsyn till hur spridning av luftföroreningarna 

påverkas av de planerade byggnaderna inom planområdet. 
Modellen Aermod är en s.k. Gaussisk modell som generellt 
inte tar hänsyn till bebyggelsen, men som lämpar sig väl för 
beräkningar av halter i urbana områden ovanför taknivå1 
eller för spridningen ifrån en väg över en öppen yta. I ett 
forskningsprojekt från 2019 jämfördes mätresultat med 
modellresultat för fyra olika modeller för ett område längs 
Kungsbackaleden i Göteborg1. Beräkningar med två olika 
Gaussiska modeller visade att de beräknade NO2 -halterna för 
årsmedel och percentilerna låg ca 50% lägre än de uppmätta, 
bl.a. eftersom modellen inte tog hänsyn till bebyggelsen.

Riksväg 40 är inte lika trafikerad som Kungsbackaleden, 
men Länsstyrelsen kan inte utesluta att MKN för NO2 som 
dygnsvärde och timvärde överskrids år 2025 i den södra delen 
av området i anslutning till Rv 40 efter planens genomför-
ande. Enligt planbeskrivningens situationsplan möjliggörs 
det endast för parkering i de södra delarna. Entréer för 
besökare och personal ska förläggas mot Brodalgatan i norra 
delen av planområdet vilket även säkerställs i plankartan.

Spridningsberäkningar har även gjorts för de utomhusrast-
gårdar som enligt luftutredningen planeras 20 meter ovan 
marknivån. Länsstyrelsen saknar beskrivning för vilket 
scenario (år) som resultaten i luftrapporten representerar. 
Länsstyrelsen kan inte heller utläsa att höjden som gårdarna 
ska vara på regleras i plankartan.

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att kommunen 
behöver förtydliga och utveckla följande:

- Kommunen behöver på ett tydligt sätt bedöma i vilken 
utsträckning den genomförda luftutredningen är tillräcklig 
för syftet. I sammanhanget är det även viktigt att belysa på 
vilket sätt detaljplanen utformas för att människor inte ska 
vistas i de delar som ligger närmast Rv 40.

- Kommunen behöver förtydliga vilket scenarioår som gäller 
för spridningsberäkningarna för häktets utomhusrastgårdar. 
Det behöver också förtydligas om utomhusrastgårdarna kan 
komma att placeras på lägre nivåer, närmare nivån för Rv 40, 
eller om 20 meter över marken är lägsta fastställda höjd.

- Friskluftsintag ska placeras minst 8 meter ovan höjden på 
Rv 40 eller på tak om byggnader blir lägre. Länsstyrelsen 
anser att det är rimligt att en lägsta nivå för friskluftsintag 
fastställs alternativt att de är vända åt annat håll än Rv 40.

- För parkeringshuset finns planbestämmelser ur riskaspekt 
avseende täta fasader och icke öppningsbara fönster. En 
sådan planbestämmelse förhindrar även luftföroreningar att 
tränga in i hus. Eftersom det inte är nödvändigt att bygga 
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parkeringshuset behöver det övervägas om liknande planbe-
stämmelser ska införas för de byggnader som ska innehålla 
kontor och kriminalvård.

Synpunkter på granskningshandlingen 
Trafik 
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande i sin helhet 
(dnr TRV 2021/81263, daterat 2021-09-01). Sammanfatt-
ningsvis behöver kommunen komplettera vibrationsutred-
ningen och luftkvalitetsutredningen innan ett antagande.

Buller 
Planbestämmelsen m7 som syftar till att reglera buller bör 
justeras. Bestämmelsen bör ändras från ”bör” till ”ska” samt 
bör första meningen om att området är bullerutsatt tas bort.

Länsstyrelsen vill också göra kommunen uppmärksam på att 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller (FoHMFS 
2014:13) inomhus är tillämpbar och gäller för vistelse i arrest 
då det är en form av tillfälligt boende.

Förorenad mark 
Kommunen har sedan samrådsskedet gjort en komplet-
terande provtagning i mark av bekämpningsmedel. Detta i 
enlighet med Länsstyrelsens synpunkter. Inom planområdet 
har det inte påvisats några förhöjda halter av bekämpnings-
medel. Därmed har Länsstyrelsens synpunkter gällande 
förorenad mark tillgodosetts.

Kommentar
Farligt gods 
Kommunen har fört dialog med Länsstyrelsen mellan 
granskning och antagande och riskutredningen har komplet-
terats utifrån de synpunkter som Länsstyrelsen har haft. 
Detaljplanen har också ändrats utifrån inkomna synpunkter. 
Plankartan har reviderats för att få till en ökad robusthet 
och planbeskrivningen har kompletterats med tydligare 
resonemang om fördelarna med placeringen av planerade 
verksamheter. 

Utredningen är kompletterad med att även undersöka 
platsens specifika förutsättningar utifrån ett samhällsriksper-
spektiv. Även de fyra principerna som utgör utgångspunkt 
vid värdering av risk har använts i utredningen. Utredningen 
visar att en förtätning av Horngäddan enligt planförslaget 
innebär ett tillskott i samhällsrisk som införda åtgärder 
kompenserar för i stor utsträckning. Efter åtgärder bedöms 
Horngäddan inte påverka framtida bebyggelseutveckling i 
planområdets närhet på ett negativt sätt.

En ny användning, D2 - Kriminalvård utan utrymmen för 
stadigvarande vistelse, har lagts till i plankartan för att se 
till att den känsligaste bebyggelsen hamnar längre ifrån den 

största riskkällan som är riksväg 40. Utöver detta har plan-
bestämmelser lagts till och ändrats för att öka robustheten. 
Bland annat krävs det nu obrännbar fasad på alla byggnader, 
fönster mot farligt godsled ska vara icke-öppningsbara, 
utomhusrastgårdar ska utformas och placeras säkert. Utöver 
detta kommer också vägräcket på riksväg 40 att bytas ut till 
räcke med högre kapacitetsklass i samband med att vägporten 
under vägen byggs enligt överenskommelse med Trafikverket. 
På så sätt upprätthålls avståndet mellan en eventuell olycka 
och byggnader. Utformningskrav efter Borås översiktliga 
riskanalys har lagts till för diket.

Enligt riskutredningen är brandklassad eller obrännbar fasad 
en säkerhetshöjande åtgärd vars effekt är stor på avstånd upp 
till 30 meter från transportleden, eller upp till 20 meter från 
en invallningskant. På längre avstånd än så utgör det faktiska 
avståndet ett tillfredsställande skydd mot den värmestrålning 
som kommer från en brand. Förutsatt att en invallning kan 
placeras minst 20 meter från närmsta byggnad får denna 
åtgärd begränsad påverkan. Krav på obrännbar fasad har 
ändå införts inom hela planområdet för att ge en ökad 
robusthet. För parkeringshus mot riksväg 40 har det efter 
Länsstyrelsens yttrande lagts till att brandfarlig vätska ska 
hindras från att rinna in i byggnaden, exempelvis via garage-
infarter. Krav på EI30 på västra och östra fasaderna blir svårt 
då infart är tänkt att ske från de hållen. Obrännbar fasad och 
skydd från att vätska rinner in i byggnaden bedöms dock ge 
tillräcklig robusthet. 

Illustration med avstånd från olika riskkällor har lagts till i 
utredningen samt planbeskrivningen. 

Planbestämmelsen om utrymning gäller samtliga byggnader, 
oavsett användning. 

Bebyggelse tillåts inte direkt intill transportled. Avståndet 
mellan riksväg 40 och planerat parkeringshus är närmare 15 
meter. Parkeringshus kan däremot uppföras utan avstånd till 
skyddande dike om det uppförs med brandskyddad fasad. 
Räddningstjänsten har varit en aktiv part under hela arbetet 
med detaljplanen och har inte haft några synpunkter på att 
den planlagda bebyggelsen skulle försvåra räddningsinsatser. 

 Risknivåerna är förhöjda inom planområdet, men med de 
föreslagna åtgärderna är varken individrisk eller samhällsrisk 
oacceptabelt hög. Att kunna placera häkte och polishus på 
samma plats, vilket gynnar verksamheternas samverkan, 
centralt i Borås med närhet till både tågstation och motorväg, 
bedöms medföra en mycket stor nytta som överväger de 
kvarvarande risker som närliggande transportvägar för farligt 
gods utgör. Polisen ser en stor fördel med att kunna vara 
placerade så pass centralt, och samtidigt ha nära till riksväg 
40, vilket gör att de kommer att kunna vara på plats snab-
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bare vid många utryckningar. Detta, tillsammans med att 
samtidigt kunna ha häktet i direkt anslutning är inte möjligt 
att få till på någon annan plats i staden. Sammantaget är 
fördelarna med placeringen av verksamheterna på denna plats 
mycket stora, och i jämförelse med kvarvarande risker efter 
genomförda åtgärder bedöms fördelarna överväga riskerna 
med placeringen.

Skyfall 
Skyfall har inför antagandet av detaljplanen undersökts 
utifrån ett 200-årsregn. Utredningarna visar att föreslagna 
åtgärder klarar de flesta 200-årsregn. Vid korta intensiva 
200-årsregn som pågår under 30 minuter eller kortare hinner 
inte tänkt rain garden och utökad dagvattenledning ta hand 
om allt vatten. Vatten kan då bli stående till ett djup på upp 
till 20 centimeter på en yta framför tänkt polishus. Vattnet 
når dock inte fram till byggnaden och bilar ska kunna ta 
sig till och från byggnaden under den korta period innan 
vattnet har hunnit rinna undan. Garagedörren till byggnaden 
är tänkt att utföras vattentät vid eventuella regnmängder 
som överstiger ett 200-årsregn. Under den korta period som 
dörren är stängd har polisen alltid bilar ute i tjänst som kan 
hantera utryckningar.  

Plats där dagvattenhantering ska finnas har reglerats i 
plankartan. Dessa ytor tar även hand om skyfallsvatten. 
Även högsta markhöjd har reglerats en bit sydväst om tänkt 
polishus för att säkerställa att vatten samlas där och inte vid 
garageinfarten till polishuset.  

Geoteknik 
Se svar till S4. Statens geotekniska institut på sidan 12.

Luftkvalitet 
Luftkvalitetsutredningen har kompletterats sedan gransk-
ningen av planen. Ytan närmast riksväg 40 är endast avsedd 
för parkering samt transformatorstation. Större delen av 
marken kommer dessutom troligtvis att hägnas in för att 
undvika att allmänheten vistas där, då kriminalvård och polis 
kan komma att ha uppställning av bilar på ytan. Huvudentré-
erna till verksamheterna är vända åt norr. 

Modellen som användes i föreliggande utredningen har 
validerats mot mätstationen i Borås i enlighet med Natur-
vårdsverkets framtagna kvalitetsmål, som luftkvalitetsmodel-
ler ska uppfylla. Kvalitetsmålen är i enlighet med kraven på 
modellberäkningar som finns definierade i EU:s Luftdirektiv. 
Resultatet uppvisade en liten avvikelse och Naturvårdverkets 
kvalitetsmål innehölls med god marginal. Valideringen 
genomfördes mot mätstationen vid Kungsgatan i Borås, 
som är placerad i ett bitvis dubbelsidigt gaturum. Eftersom 
modellen uppvisade låg modellosäkerhet i ett gaturum 
bedöms modellen således kunna återge representativa halt-

nivåer för det berörda planområdet. Val av spridningsmodell 
anses uppfylla de kriterier som områdets karaktär medger, i 
synnerhet då modellen validerats mot en närliggande mätsta-
tion och därigenom tar hänsyn till lokala parametrar. Vi anser 
därav att beräkningarna återger representativa halter vid 
planområdet. Med avseende på den relativt öppna karaktären 
vid beräkningsområdet förefaller det tämligen orimligt att 
spridningen av luftföroreningar från riksväg 40 skulle vara så 
pass föroreningsackumulerande att det skulle föreligga risk 
för överskidande av miljökvalitetsnormen av kvävedioxid 
efter genomförande av planen. Då riksväg 40 med tillhörande 
på- och avfarter passerar planområdet cirka 5-10 meter över 
marknivån kommer den vertikala spridningen ge en minskad 
påverkan i marknivå där miljökvalitetsnormen ska tillämpas. 
Miljökvalitetsnormerna bedöms således klaras i marknivå 
inom och runt planområdet i de områden där miljökvalitets-
normerna ska tillämpas. Utifrån dessa haltnivåer bedöms 
det inte föreligga någon betydande risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormerna. 

Spridningsberäkningarna för häktets utomhusrastgårdar 
genomfördes för nuläget. Då beräkningar visade på att 
halterna i taknivå var i nivå med de urbana bakgrundhalterna 
drogs slutsatsen att det förefaller osannolikt att miljökva-
litetsnormerna skulle överskridas i ett framtida scenario. 
Eftersom det inte finns någon prognos som visar på ökade 
bakgrundhalter av kvävedioxid i framtiden genomfördes 
enbart ett worst-case scenario för nuläget. Planbestämmelsen 
som reglerar utomhusrastgårdarna har omformulerats och en 
lägsta höjd för placering har lagts till. 

Planbestämmelsen om friskluftsintag har ändrats så att inta-
gen ska vara bortvända från riksväg 40. De enda byggnaderna 
som kommer att vara lägre än höjden 8 meter ovan riksväg 40 
är ett eventuellt parkeringshus inom den södra byggrätten. 

 En bestämmelse om att fönster ska vara icke-öppningsbara 
mot farligt godsled har lagts till. 

Trafik 
Vibrationsutredningen och luftkvalitetsutredningen har 
uppdaterats. 

Buller 
Planbestämmelsen har ändrats utifrån yttrandet. 

S3 Trafikverket 
Infrastruktur 
Väg 40 
Väg 40 är av riksintresse för kommunikation i enlighet med 
kap 3 § 8 miljöbalken. Vägarna i det nationella stamvägnätet 
är av särskild nationell betydelse. Väg 40 är en viktig tvär-
förbindelse i Götaland som förbinder norra Kalmar län med 
Jönköpingsregionen och västra Sverige.
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Väg 40 har en skyltad hastighet på 70 km/tim på den aktuella 
sträckan. Trafikmätning (inkl. påfartsrampen i Brodalsmotet) 
från 2019 visar 33400 fordon per dygn, varav 3600 lastbilar. 
På påfartsrampen uppmättes år 2015 antalet fordon till 2500, 
varav 350 lastbilar.

Järnväg 
Som närmast hamnar planområdet ca 45 meter öster om 
Kust- till kustbanan och Viskadalsbanan. Banorna är 
utpekade som riksintresse för kommunikation i enlighet 
med kap 3 § 8 miljöbalken. Båda banorna är av interregional 
betydelse och används för person och godstrafik. Banorna är 
av särskild regional betydelse och används även för omled-
ningstrafik. Planområdet ligger inom utredningsområdet för 
ny stambana mellan Göteborg och Borås.

Synpunkter 
Trafikutredning och åtgärder 
Dialog gällande Trafikutredning Brodal (Sweco Sverige AB, 
2020-05-11; Rev 2021-02-02) har först mellan samråd och 
granskning. Trafikverket uppmuntrar till fortsatt dialog när 
åtgärder i Brodalsmotet blir aktuella i så tidigt skede som 
möjligt. Trafikverket ser positivt på att kommunen har inlett 
en dialog gällande en ny port under väg 40. Avtal kommer 
krävas för åtgärden gällande principer för finansiering och 
genomförande m.m. Åtgärden finansieras 100 % av kommun 
eller annan extern part.

Trafikverket kommer behöva utföra de delar som berör väg 
40 och portens konstruktion. Trafikverket ser fram emot 
fortsatt samverkan i frågan. Trafikverket uppmuntrar även 
till att kommunen aktivt arbetar med sin trafikplan och 
ser gärna att den är politiskt beslutad innan antagande av 
detaljplanen.

Ny stambana Göteborg-Borås 
Trafikverket noterar att järnvägsreservatet har plockats bort 
ur plankartan. Trafikverket har inga synpunkter på detta då 
kommunen har grundat sitt beslut utifrån dialog med projek-
tet för del av ny stambana – Göteborg-Borås.

Trafikbuller 
Trafikverket har inga synpunkter under förutsättning att de 
långtgående åtgärderna för uteplatser genomförs.

Vibrationer 
Trafikverket anser att vibrationsutredningen behöver 
kompletteras med följande:

- Det saknas en närmare beskrivning av de olika mätplat-
serna. Är mätutrustningen monterade på betongfundament? 
Om så fallet är, hur korrelerar detta fundament med de 

planerade byggnadernas grundläggning? Är mätplatserna 
valda utifrån detaljplanens förslag på placering av de olika 
huskropparna?

- Det saknas resonemang om hur uppmätta vibrationsnivåer 
kan förstärkas eller dämpas i planerad bebyggelse med 
hänseende till byggnadens grundläggning, stomme, bjälklag 
och antal våningsplan. Enligt illustrationen medges olika 
byggnadshöjder inom planområdet.

Normalt sett görs mätning under en hel vecka för att samla 
in alla trafikvariationer som förekommer under en vecka. 
Tågtrafiken kan ha stora variationer vad gäller hastighet, 
tonnage och längd, det vore bra med ett resonemang kring 
detta. Det vore även önskvärt med en närmare beskrivning 
av mätutrustningen avseende insamlingstid och triggnivåer.

Dagvattenhantering och geoteknik 
Trafikverket anser att kommunen besvarat frågorna från 
samrådsskedet och har inga ytterligare synpunkter.

Luftmiljö 
Trafikverket har granskat luftkvalitetsutredningen som 
ingått i planhandlingarna men anser att det krävs vissa 
tydliggöranden som behöver göras för att kunna bedöma om 
luftkvaliteten är tillräckligt god.

- Vilken version av HBEFA användes i utredningen och 
vilken gradient användes när man beräknade emissionsfakto-
rer vid exempelvis påfarten?

- Varifrån har slitageemissionsfaktorerna tagits?

- Tar spridningsberäkningarna hänsyn till byggnader? 
Trafikverket kan inte utläsa påverkan från byggnaderna i 
spridningsberäkningarna.

- Trafikverket noterar att halterna är nästan lika stora på 
riksväg 40 som på Varbergsvägen, trots stora skillnader i 
ÅDT på de två vägarna. Har kommunen gjort en bedömning 
vad skillnaderna beror på?

- Vindriktningen, sydväst, påverkar inte dygnsvärdena. Har 
kommunen en bedömning om vad detta beror på.

- Riksväg 40 genom planområdet är cirka 10 meter över 
havsnivån, men spridningsberäkningen är beräknad på nivå 
+1,5. Har utredningen justeras för skillnaden? I annat fall 
anser Trafikverket att så måste göras.

Trafikverket anser inte att utredningen har beskrivit tillstån-
det av luftkvaliteten kring och inom planområdet fullt ut och 
anser att ovanstående frågor ska besvaras innan planen kan 
gå till antagande.
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S4 Statens geotekniska institut
PM; Geoteknik [3] identifierar två restriktioner av stabilitets-
skäl. Den första gäller slänten från väg 40 mot planområdet 
(sektion l). Här finns en begränsning vid anläggande av dike.

Villkoren för diket är antingen att det placeras med ett 
avstånd på minst 0,5 m från släntfot vid riksväg 40 alternativt 
justeras släntlutning för riksväg 40 till 1:2. Andra restriktio-
nen omfattar slänten i planområdets östra del (sektion 3). För 
att erhålla tillfredsställande stabilitet krävs att slänten flackas 
ut till lutning 1:2 eller flackare. Som nämndes i yttrandet 
i samrådsskedet rekommenderar SGI att marknivåer och 
slänters geometrier redovisas för planlagda förhållanden så 
att det går att bedöma om dessa överensstämmer med de 
antagna förutsättningarna i stabilitetsberäkningarna. SGI 
kan fortfarande inte utläsa att de villkor som har angivits av 
stabilitetsskäl enligt ovan har säkerställts i plankartan och 
lämnar frågan till länsstyrelsen att bedöma om/hur de givna 
villkoren ska omhändertas i planhandlingarna. Samman-
fattningsvis har SGI inget att erinra mot planförslaget ur 
geoteknisk säkerhetssynvinkel förutsatt att ovanstående 
förtydliganden görs.

Kommentar
Slänten mot riksväg 40 ligger en halvmeter ifrån plangränsen 
vilket gör att villkoret för släntstabiliteten är säkerställd. 
Diket blir dessutom grundare än vad som räknats på i den 
geotekniska utredningen. Hela slänten i sektion 3 kommer att 
schaktas ur inför byggnation, då de nya byggnaderna kommer 
att ha underjordiska garage. Eventuellt kvarvarande delar av 
slänten kommer att flackas ut, då lutningen ska fungera för 
bil-, samt gång och cykeltrafik. 

S5 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.

S6 Miljö och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt 
planarbete.

Miljö- och konsumentnämnden yttrade sig i samråd. Sedan 
dess har ytterligare utredningar tagits fram och flera revide-
rats, även planförslaget har ändrats en del även om syftet med 
planen fortfarande är densamma. De synpunkter som inte 
tillgodosetts är att ta fram en grön resplan till området men 
synpunkten om att detta kan tas fram har vidarebefordrats 
till exploatören. Vi har tagit del av luftutredningen och har 
inga synpunkter på denna. De åtgärder som vidtas för att 
säkerställa en god markmiljö, minskad påverkan av buller och 
hantering av dagvatten och skyfall anser miljöförvaltningen 
tillgodoser det behov som finns. Borttagning av träd för 

Kommentar
Kommunen ser positivt på den pågående dialogen med 
Trafikverket angående en ny vägport. 

Arbetet med trafikplanen fortgår, men det politiska beslutet 
av den ligger för långt fram i tiden för att antagandet av 
detaljplanen ska kunna vänta. Åtgärderna runt Brodalsmotet 
finansieras delvis av denna plan och andra detaljplaner i den 
västra delen av centrum.

Vibrationer 
Vibrationsutredningen har kompletterats med en ny mätning 
gjord under en längre period. Kompletteringen ger svar på 
de synpunkter som inkom från Trafikverket under gransk-
ningen. 

Luftmiljö 
Utredningen har förtydligats angående HBEFA och slitage-
emissionsfaktorerna.

Modellen som användes i föreliggande utredningen har 
validerats mot mätstationen i Borås i enlighet med Natur-
vårdsverkets framtagna kvalitetsmål, som luftkvalitetsmodel-
ler ska uppfylla. Kvalitetsmålen är i enlighet med kraven på 
modellberäkningar som finns definierade i EU:s Luftdirektiv. 
Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till enstaka byggnader, 
med den innehåller information gällande platsspecifik 
topografi och råhetsfaktor; beskriver ytans skrovlighet och 
därmed motståndet av spridningen i luften, vilket motsvarar 
”stadsmiljö”. Detta i kombination med att området runt 
riksväg 40 fortsatt kommer ha relativt god spridning och 
omblandning efter genomförandet av planen och att model-
len uppvisade låg modellosäkerhet i ett gaturum bedöms 
modellen således kunna återge representativa haltnivåer för 
det berörda planområdet.

Halterna bedömdes utanför vägområdet, i marknivå, där 
människor exponeras för luftföroreningar och där miljökva-
litetsnormerna ska tillämpas. Riksväg 40 passerar området 
drygt sex meter ovan marknivå vilket innebär att halterna 
således sannolikt något högre på vägen än vad resultatbil-
derna visar.

Dygnsmedelvärdet visar 98-percentilen alltså det sjunde 
högsta dygnet under ett kalenderår. Den förhärskande 
vindriktningen vid planområdet är sydväst, men de högsta 
halterna av kvävedioxid förekommer under kalla vinterdagar. 
Under dessa dagar är nordliga/nordöstliga vindar vanligt 
förekommande. Under kalla vindstilla vinterdagar kan även 
inversioner uppstå. Detta är förklaringen till att vindrikt-
ningen inte uppvisar samma effekt på dygnsvärdena.
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transformatorstationen är rimlig i anläggningsskedet men bör 
göras aktsamt och spara så mycket som går, i bruksskedet bör 
träd och växtlighet återställas i bästa mån.

Kommentar
Synpunkterna om aktsamhet vid borttagning av träd vidare-
befordras till Borås elnät. 

S7 Borås Energi och Miljö
VA & FJV 
Kollision mellan befintliga ledningar (VA & FJV) och 
planerad bebyggelse.

Vi vill även påpeka att det finns tillgång till fjärrkyla i 
området.

Genomförande 
Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatö-
ren

Övrigt 
Plankartan saknar höjdsättning vilket borde finnas med. 
Bra skrivning avseende avfallshantering.

Kommentar 
Föreslagen flytt av ledningar är samrådd med Borås Energi 
och Miljö.

Plankartan har höjdsatts på ett ställe för att säkerställa 
att skyfallsvatten samlas på rätt plats. Ledningsflytten 
koordineras mellan Borås energi och miljö och exploatören 
för att ledningar och marknivå ska hamna på rätt höjd. 

S8 Borås Elnät
Elnät 
En tidig dialog med exploatören efter planen vunnit laga 
kraft är nödvändig då planen medför större ombyggnad av 
Elnäts anläggningar. Eventuellt sedumtak på transformator-
stationerna är inte aktuellt då vi undviker växtlighet på den 
typen av byggnad.

I övrigt ingen erinran

Stadsnät 
Befintliga ledningar och kanalisation finns inom området 
och kan behöva flyttas. En tidig dialog med exploatören är 
önskvärd.

Kommentar
Dialog mellan exploatör och Borås elnät är påbörjad. 

Bestämmelsen f1 har ändrats så att den endast gäller byggna-
der större än 30 kvadratmeter. 

S9 Borås Kommuns Parkering AB
Bolaget stödjer stadens utveckling och förtätning i centrum. 
Vi tillstyrker detaljplan med nedan invändningar.

Utifrån vårt uppdrag formulerat i Borås stads reglemente är 
det viktigt att framföra följande: 
Vi anser att parkeringssituationen i ett större område måste 
bearbetas innan detaljplan för området kan fastställas. Då 
kvarteret idag är en väl belagd markparkering med 294 
platser som nyttjas av elever på närliggande skola, pendlare 
med tåg och buss samt besökare och arbetare i staden. 
Parkeringen har arrenderats av bolaget och planer på förtät-
ning är känd. 

Vi stödjer syftet med detaljplanen att möjliggöra byggnatio-
ner på ytan men reserverar oss mot att allmänna parkerings-
platser ej tillgodoses inom detaljplanen eller dess direkta 
närhet.

Om parkering ej tillgodoses inom detaljplanen förutsätter vi 
att man ser vikten av att i direkt närhet möjliggöra allmänna 
parkeringsplatser, för att tillgodose behovet om parkering. 
Med stöd av parkeringsutredning som tagits fram av bolaget 
för detaljplanen Horngäddan 8, och med utgångspunkt i de 
resonemang som finns i stadens ännu inte antagna parke-
ringsstrategi om zoner och avstånd till arbetsplatsparkering, 
besöksparkering, boendeparkering och så vidare. De nya 
parkeringsdokumenten som är ute på remiss stödjer detta 
arbete genom en nybildad lokaliseringsgrupp, men det bör 
även finnas med i detaljplaner från början. 

Vi anser att det är viktigt att möte behovet av parkering 
som finns idag samt uppstår vid byggnationen med nya 
arbetsplatser med mera, men även för att leva upp till de 
parkeringsköp Borås Stad har förbundit sig till och kommer 
att göra. En viktig aspekt är att man när man planerar för 
nytt resecentrum väga in möjlighet till att hämta/lämna, 
pendelparkering, samt redan befintliga behov. 

Inom detaljplanen finns idag 294 allmänna parkeringsplatser. 
I kringområdet som är möjlig parkering finns Makrillen där 
parkeringshus utreds och ger ett netto på 31 parkeringsplat-
ser, samt parkeringar runt Magasinsgatan med 573 parke-
ringsplatser som kommer bebyggas. Här tillkommer hela 
Västerbro där man planerar bygga bort 174 parkeringsplatser. 
Gatuparkering i området är mycket liten. 

Då vi tillsammans med staden vill fortsätta avveckla mark-
parkeringar i stadens centralaste delar är det nödvändigt att 
se parkeringsfrågan ur ett större mobilitetsperspektiv och 
planera tillsammans.
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Det är nödvändigt att planera in centrala lokaliseringsalter-
nativ för parkeringsanläggningar samtidigt som man bygger 
bort markparkeringar. Detta för att tillgodose framtida 
behov, göra staden tillgänglig för besökare och erbjuda 
parkering för arbetspendlare. 

Vi anser att man förutom att följa stadens regler för parkering 
behöver se över hur vi tillgodoser de parkeringsplatser som 
tas bort i närområdet.

Vi ser gärna att det finns en plan för ett eller två mobili-
tetshus utmed Magasinsgatan där vi parkerar bilar, cyklar, 
bilpoolsbilar med mera. Därifrån når vi staden genom att gå 
över bron i det framtida gröna stråket, samt över Centralbron 
till stationsområdet. 

Genom att möjliggöra det stöttar vi tillsammans den bete-
endeförändring som behöver till för att nå stadens mål och 
visioner. 

Det är viktigt att man ser en helhet i parkeringssituationen 
tillsammans med cykel, gång samt kollektivtrafik. 

Kommentar
Kommunen arbetar för att möjliggöra ett kombinerat parke-
rings- och kontorshus på den västra delen av planområdet. 
Denna del kommer att brytas ur planen och skickas ut på ny 
granskning för att kunna lägga till 2-3 våningar byggrätt för 
parkering på byggrätten mot riksväg 40. 

I arbetet med Strukturskiss Väster som just nu tas fram, så 
bör möjligheten till mobilitetshus längs med Magasinsgatan 
studeras. 

Vid ett eventuellt parkeringsköp bör åtgärdspaket enligt 
kommunens parkeringsregler användas, för att premiera 
resande med cykel och kollektivtrafik. 

S10 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, Horngäd-
dan 8 med flera.

Planens innehåll avseende markanvändning och principer är i 
allt väsentligt bibehållet sedan samrådet. 

Ur kulturmiljöhänseende finns därför inget nytt att framföra, 
dock vill Kulturnämnden åter betona vikten av den arkitekto-
niska gestaltningen av dessa centralt belägna byggnader som 
tusentals boråsare dagligen kommer att se eller vistas i, samt 
den konstnärliga gestaltningen av fasaderna mot Rv 40.

Det kulturhistoriskt värdefulla bågformade lokstallet som 
idag är den enda bevarade byggnaden i området (precis 

utanför planområdet) kommer sannolikt att gynnas av att få 
stadsbebyggelse som ny granne längs Brodalsgatan, i det att 
fler boråsare kommer kunna uppleva denna byggnads miljö-
skapande värden och dess vittnesmål om Borås som historisk 
järnvägsstad.

Kommentar
Den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen är av 
högsta vikt och kommer att övervakas även i bygglovskedet. 

S11 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har följande synpunkter:

1. Höghusets maximala nockhöjd har ökats sedan samrådet, 
vilket skulle kunna möjliggöra fler än 16 våningsplan. 
Tidigare har riskanalysen inte behandlat att kontorshuset 
kan bli fler än 16 våningsplan, vilket är en begränsning i 
den översiktliga riskanalysen. Den reella skillnaden med fler 
våningsplan kan innebära en högre persontäthet i aktuell 
byggnad. Om intentionen är att tillåta fler än 16 våningsplan 
bör en avstämning göras med riskkonsulten för bedömning 
av eventuella ytterligare skyddsåtgärder.

Skyddsåtgärder som skulle kunna vara aktuella är att 
även kontorshuset förses med bestämmelsen m4 om talat 
inrymningsmeddelande samt automatiskt avstängningsbar 
ventilation. Räddningstjänsten anser att det skulle kunna vara 
lämpligt med hänsyn till att ett stort antal människor kan 
vistas i byggnaden, i närheten av flera farligt gods-leder. Flera 
farligt gods-leder samt byggnader över 16 våningar utgör 
båda faktorer som bör leda till en högre skyddsnivå, vilket 
kan motiveras enligt ALARP-principen.

• Frågan om kontorshusets våningsantal bör ses över och 
stämmas av med riskkonsult.

• Om fler än 16 våningsplan tillåts bör ytterligare skyddsåt-
gärder övervägas.

2. Skyfalls- och dagvattenhanteringen som beskrivs i 
planbeskrivningen innefattar bland annat att höjdsättning 
(lågpunkter) kan vara behövligt för att undvika översväm-
ning vid skyfall. Detta har inte reglerats i plankartan.

• Det bör förtydligas huruvida strategiska lågpunkter är ett 
krav för att hantera översvämning vid skyfall, samt behov av 
att reglera dessa i plankartan.

3. Brandposter omnämns endast i samrådsredogörelsen, där 
det framgår att Borås Energi & Miljö ansvarar för dessa i 
samråd med räddningstjänsten. Detta bör även nämnas i 
planbeskrivningen.
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Kommentar
Delen av detaljplanen som omfattade höghuset har dragits ur 
detaljplanen och avses gå ut på ny granskning för att därefter 
antas. I den planen kommer våningsantalet begränsas till 16 
våningar och bestämmelsen m4 läggas till.

Plankartan har höjdsatts på ett ställe för att säkerställa att 
skyfallsvatten samlas på rätt plats. Även placering av av 
dagvattenlösningar har reglerats i plankartan. Lösningen 
med rain gardens kommer även att ta hand om vatten från 
skyfall. 

En rubrik om brandposter har lagts till på sidan 12 i planbe-
skrivningen. 

S12 Fritids och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin 
helhet.

S13 Polismyndigheten
Lokalpolisområde Borås har tagit del av remissen och har 
följande synpunkter:

Trafikflöde med mera 
Lokalpolisområdet har i stort inte några invändningar. Vi 
noterar att man har förändrat trafikplanen för området som 
på ett fullgott sätt omhändertar den problematik som finns 
idag. Skissen som finns på sidan 11 med två nya rondeller 
bedömer vi ha en positiv inverkan på trafikflödet och därmed 
också på Polisens möjligheter till utryckning/inryckning. 
Som det ser ut så kommer det finnas tre tillfartsvägar till 
området, dels Brodalsgatans två riktningar liksom Tårpilsga-
tan. 

Framtida bussleder i kvarteret är inte med i planen men för 
polisens del så är det önskvärt att dessa inte går ner mellan 
polisens och kriminalvårdens byggnad, utan att de trafikerar 
Brodalsgatan. Tårpilsgatan mellan Riksväg 40 och Brodals-
gatan borde begränsas till myndighetsfordon och fordon 
med särskilt tillstånd för att minska risken för fordon med 
sprängmedel intill våra två byggnader. Frågan är också om 
vi kan få till att Tårpilsgatan går att förse med pollare i båda 
ändar som kan resas vid förhöjt säkerhetsläge i kvarteret.

På sidan 17, vänster spalt, stycke 6 nämns transformatorsta-
tionen och risken för påverkan genom olyckor. Polisen vill 
lyfta risk för sabotage med anledning av den verksamhet som 
ligger inom planområdet. Polisens verksamhet har förvisso 
reservkraft så påverkan på oss skulle inte bli förödande, men 
det skulle ändå ge en säkerhetspåverkan i området med belys-
ning etc. Det är inte helt otroligt att individ väljer att angripa 
just detta i hopp om att det slår ut polisens eller kriminalvår-
dens elförsörjning och därmed även våra säkerhetssystem.

Brottsförebyggande synpunkter 
Vid planering och byggnation är det viktigt att ha med ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. Borås 
drabbas, med jämna mellanrum, av s.k. integritetskränkande 
brott som inbrott i bostad och stöld från personbil. I de 
centrala delarna av Borås är det också vanligt förekommande 
med vålds brott i offentlig miljö.

I det brottsförebyggande perspektivet finns några grundprin-
ciper som bör vägas in i planeringen:

Spontan övervakning  
Den grundläggande tanken är att den som vill begå brott har 
en önskan att inte synas. Övervakning och närvaro ökar den 
upplevda risken för potenti ella gärningspersoner.  
Den spontana övervakningen sker genom att öka antalet 
”ögon” på plats. Byggnader ska helst ha fönster åt alla håll för 
att öka antalet ”ögon” i om rådet. På samma sätt är det viktigt 
med god belysning som inte skapar för starka kontraster och 
därmed upplevda mörka platser som skapar otrygg het.  
En annan del är att, i möjligaste mån, se till att det inte finns 
hinder som begränsar den fria sikten. 

Naturlig tillträdeskontroll 
Principen bygger på att man skapar fysiska avgränsningar 
som upplevs som naturliga. Det kan handla om dörrar, 
grindar, staket, häckar och annat som på ett naturligt sätt 
markerar gränsen för det offentliga rummet. 

Underhåll och skötsel  
Människor som bor och verkar i ett välskött område är mer 
måna om sitt område än de som bor och verkar i ett område 
med bristande underhåll.

Kommentar
Ingen allmän bil- eller busstrafik kommer att ske mellan 
polisens och kriminalvårdens byggnader. Stråket kommer 
endast trafikeras av myndighetsfordon, samt vara öppen 
för gång- och cykeltrafikanter. Ingenting i detaljplanen 
förhindrar pollare, så länge de går att kombinera med de 
underjordiska ledningarna. 

Kommunen och Borås elnät är medvetna om säkerhetsläget 
och diskuterar hur man på bästa sätt kan få en robusthet i 
elförsörjningen.

S14 Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra avseende remissen 
gällande detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera.

S15 Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att 
erinra mot detaljplanen.
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Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovschef

Jonatan Westlin 
Planarkitekt

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller 
sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk 
gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny 
CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.

S16 Swedavia
Med Stadsbyggnadskontorets notering av Swedavias samråds-
synpunkter så har Swedavia, Göteborg Landvetter Airport, 
inga ytterligare synpunkter eller något att erinra mot rubrice-
rat planförslag.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Naturreservatet Gåshult bildas. 

 

 

 

 

Datum 

2022-05-18 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-19 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00567 3.2.1.4 Programområde 04 

Handläggare: Mia Magnusson 
 

Datum 

2022-05-11 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00567 3.2.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Naturreservatet Gåshult bildas. 

Sammanfattning 

Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket 

artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter.  Att 

bilda ett naturreservat på fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de 

artrika ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs för att dessa ska 

kunna bevaras. Gåshult har en mångfald av bland annat olika orkidéer och har 

fått sina nuvarande värden genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade 

att hans livsverk skulle få leva vidare och säkerställas. Syftet med att bilda 

naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, bevara en gårdsmiljö, 

bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.  

Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat 

kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Gåshult naturreservat 

är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18 km nordväst om Borås. 

Borås Stad är markägare till hela området.  

 

Ärendet i sin helhet 

I november 2019 förvärvade Borås Stad en del av fastighet Gåshult 3:1 i syfte 

att utveckla markens naturvärde samt bevara samlad gårdsmiljö. Förvärvet 

tilldelades en ny fastighetsbeteckning, Gåshult 3:3, där kommunen numera äger 

all mark. Stadsledningskansliet fick 2020-09-21 i uppdrag av Kommunstyrelsen 

att pröva möjligheten att bilda naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3.  

Gåshult naturreservat är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18 

km nordväst om Borås. Borås Stad är markägare till hela området.  

Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket 

artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter.  

Området har mycket höga naturvärden och är ett intressant botaniskt 

utflyktsmål. Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och tyst 

och kan bli ett värdefullt utflykts- och besöksmål. Att bilda ett naturreservat på 

fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de artrika ängsmarkerna och 
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den speciella skötsel som krävs för att dessa ska kunna bevaras. Gåshult har en 

mångfald av bland annat olika orkidéer och har fått sina nuvarande värden 

genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade att hans livsverk skulle få 

leva vidare och säkerställas. På marken finns flera byggnader: ett bostadshus, 

två ladugårdar, tre uthus, ett mindre gammalt såghus samt ett garage. Ett 

bildande av naturreservat bevarar också denna sammanhängande värdefulla 

gårdsmiljö.   

Syftet med att bilda naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, 

bevara en gårdsmiljö, bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.  

Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat 

kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Skogsmarken kring sjön 

angränsar i öster till det befintliga statliga naturreservatet Tränningen.  

Efter markförvärvet och inför bildandet av naturreservatet har flera 

inventeringar genomförts (ängsmarker, bin, fåglar, landskapshistorisk 

utredning) samt restaureringar av både kultur- och naturmiljöer.  

Förslag till bildandet av Naturreservatet Gåshult har varit på remiss. Alla 

inkomna yttrande tillstyrker förslaget eller avstår från att yttra sig. 

Synpunkternas intentioner har arbetats in i skötselplan och förslag till beslut, se 

bilaga 2 för remissammanställning.  

För restaurering och reservatsbildning av Gåshult beviljades Borås Stad så kallat 

LONA-bidrag (statligt bidrag för 50% av kostnaderna till lokala 

naturvårdsprojekt i Västra Götalands län 2020) på 650.000 kr. Borås Stads 

naturvårdsfond har beslutat om bidrag till naturvårdsåtgärder på 518 000 kr, 

vilket utgör större delen av kommunens egenfinansiering i LONA-projektet.  

Skötselrådet som består av representanter från Tekniska förvaltningen, 

Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet bereder tillstånd och dispenser för 

Borås Stads kommunala naturreservat. Tekniska förvaltningen planerar och utför 

skötsel enligt fastställd skötselplan och rapporterar årligen till skötselrådet vilka 

åtgärder som genomförts. 

 

 

Tekniska förvaltningen har beräknat den årliga driften för utökningen av 

naturreservatet till 350.000 kr, se beslutsunderlag ”Finansiering” för detaljerad 

budget. 

Beslutsunderlag 

1. Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 

2. Remissammanställning bilda Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 

3. Finansiering Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11 

4. Bilagor Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, (skötselplan, kartor, 

artlistor) 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 

2. Miljö och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se 

3. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se 
4. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se  
5. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se 

6. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotland@lansstyrelsen.se 
7. Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
8. Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
9. Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se  
10. Naturskyddsföreningen Borås, boras@naturskyddsforeningen.se 
11. Skogsstyrelsen i Borås, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
12. Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se  
 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk Samhällsplanering 
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Uppgifter om naturreservatet 

Namn: Naturreservatet Gåshult 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Borås  

Ungefärlig mittpunkt: N 6415167, E 368686 SWEREF99 

Lägesbeskrivning: 18 km NV om Borås 

Fastigheter och ägare: Gåshult 3:3, Borås Stad 

Nyttjanderättsinnehavare: Se sakägarförteckning (bilaga 4).  

Areal: ca 32,3 hektar, varav 1,8 hektar vatten 

Förvaltare: Borås Stad 

 

Beslut om bildande m.m. 

Kommunfullmäktige i Borås förklarar fastigheten Gåshult 3:3 som 

naturreservat, se bilaga 1a. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.  

Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen. 

Namnet ska vara Naturreservatet Gåshult. 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägaren Borås Stad och innehavare 

av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs 

inom reservatsområdet. 

I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. fastställer Kommunfullmäktige i Borås bifogad skötselplan 

för naturreservatets långsiktiga vård.  
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Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att: 

 bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, 

 bevara och utveckla artrika ängs-och slåttermarker med hävdgynnande 

kärlväxter och svampar, 

 bevara och visa ett traditionellt brukat odlingslandskap och gårdsmiljö 

med ekonomibyggnader, 

 utveckla områdets skogsbestånd mot naturskogskvalitet och på delar av 

arealen visa på skogsbestånd som utvecklas mot att efterlikna hur 

gammal bondeskog såg ut, 

 bevara områdets våtmarker, naturliga vattendrag och sjön, 

 inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer 

tillgodose behovet av områden för friluftsliv och rekreation, samt 

 göra området till ett attraktivt besöksmål. 

 

Syftet ska tryggas genom att: 

 de hävdberoende naturtyperna hålls öppna med slåtter, bete och/eller 

bränning, 

 endast plockhugga och gallra i skogsområdet,  

 hänsyn till naturvärden tas vid skötsel och utveckling av området, 

 byggnaderna ska skötas så att gårdsmiljön långsiktigt bevaras, 

 traditionella redskap av kulturhistoriskt värde dokumenteras och behålls 

på gården, 

 styra åtgärder och anordningar för allmänhetens friluftsliv och 

rekreation till lämpliga platser med hänsyn till naturvärden och arter,  

 informationstavlor och vandringsleder/stigar anordnas och underhålls, 

och 

 lämpliga delar av naturreservatet tillgänglighetsanpassas. 

 

Skälen för Borås Stads beslut 

Gården Gåshult har sedan lång tid varit identifierad som ett av de mest 

värdefulla och artrika naturområden som finns inom kommunen. Runt gården 

finns ett stort inslag av varierande magra ängsmarker som tack vara den 

traditionella skötseln hyser flera sällsynta och hotade arter. Små åkrar, 
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stenmurar, odlingsrösen och hamlade träd är andra inslag som bidrar till att ge 

odlingslandskapet en ålderdomlig karaktär.  

 

Denna sammanhängande gårdsmiljö är värdefull att bevara. De många 

ekonomibyggnaderna med sina olika användningsområden berättar om hur 

man levde på ett småskaligt jordbruk.  

 

De artrika ängsmarkerna är ett intressant botaniskt utflyktsmål som lockar 

många besökare. Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och 

tyst och kan även utifrån tystnaden bli ett värdefullt utflyktsmål.  

 

Genom naturreservatsbildning säkras artrika ängsmarker och den speciella 

skötsel som krävs för att bevara dessa. Bildandet innebär även att det 

traditionella odlingslandskapet och gårdsmiljön kan bevaras och visas upp 

samtidigt som förutsättningarna för rekreation och friluftsliv förbättras. Då 

stora delar av skogen i naturreservatet brukats småskaligt under många år har 

den goda förutsättningar för att långsiktigt utvecklas mot naturskog. 

 

Beslut om föreskrifter 

Borås Stad beslutar att följande föreskrifter ska gälla i naturreservatet. Beslutet 

är fattat med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.  

A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden (7 

kap. 5 § miljöbalken)  

Det är förbjudet att inom naturreservatet:  

1. Uppföra byggnad, eller därmed jämförbar anläggning  

2. Anlägga, bredda, förändra eller bygga väg, skogsbilväg, ridväg eller stig 

3. Anlägga eller bredda parkeringsplats  

4. Anlägga luft- eller markledning 

5. Anordna upplag 

6. Borra, gräva, schakta, utfylla, tippa eller spränga 

7. Bedriva täkt av något slag, ej heller husbehovstäkt eller täkt av torv för 

husbehov 

8. Dika, skyddsdika, kulvertera dike, dämma, muddra eller utföra annan 

åtgärd som påverkar områdets hydrologiska förhållanden 

9. Avverka träd, röja, gallra, plantera, ta bort dött träd eller vindfällen eller 

utföra skogsbruksåtgärd 

10. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 

11. Tillföra gödsel  

12. Så eller plantera in för trakten främmande växt- och djurarter 
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13. Uppföra mast, torn, vindkraftverk, antenn eller liknande anläggningar 

Det är vidare förbjudet att utan Borås Stads tillstånd:  

14. Stödutfodra  

15. Rensa diken  

16. Anlägga jakttorn och siktgator  

17. Anlägga gömslen för fågelskådning 

Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall:  

 När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs 

för naturreservatets vård och skötsel och som framgår under B eller i 

fastställd skötselplan.  

Föreskrifterna A 9 gäller inte i följande fall: 

 När träd och grenar blockerar eller utgör en säkerhetsrisk för vägar, 

stigar eller byggnader i, eller i anslutning, till naturreservatet. 

Föreskrifterna A 5, 6 och 9 gäller inte i följande fall: 

 Vid reparation och underhåll av befintliga markförlagda ledningar 

Eventuella markskador ska återställas.  

 

B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken)  

Detta avser hela naturreservatet där inget annat anges. 

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar 

uppförs/anläggs och att följande åtgärder vidtas.  

1. Naturreservatet märks ut i terrängen  

2. Parkeringsplats, toaletter och vindskydd anläggs enligt karta i bilaga 1b 

3. Vandringsleder, inklusive tillhörande anordningar så som t.ex. spänger 
och stängselgenomgångar, anläggs, informationstavlor sätts upp 
och/eller andra anordningar som t.ex. eldstäder anläggs och underhålls 

4. Plockhuggning, gallring, röjning, plantering, slåtter, betesdrift, 
avspärrning, naturvårdsbränning eller liknande åtgärder 

5. Undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenförhållanden  

6. Åtgärder i syfte att minska utbredning och spridning av invasiva 

främmande arter 

7. Åtgärder i syfte att motverka skadeangrepp, om angreppet påtagligt kan 

hota syftet med naturreservatet.  
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C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om 

ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 30 § miljöbalken)  

Det är förbjudet att inom naturreservatet:  

1. Plocka, skada eller föra bort hela eller delar av levande eller döda växter, 

mossor, lavar, svampar och ryggradslösa djur annat än bär och 

matsvamp för eget privat behov. Det är dock tillåtet efter tillstånd från 

Borås Stad om det sker i uppföljnings-, utbildnings- eller 

forskningssyfte 

2. Skada berghällar och block 

3. Skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra 

grenar eller kvistar 

4. Utplantera växt- eller djurart 

5. Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift, orienteringskontroller 

eller jämförbar anordning. Förbudet gäller inte tillfällig uppsättning av 

tipspromenadfrågor utmed befintliga vägar och leder, under förutsättning att allt 

plockas bort direkt efteråt. 

6. Medföra okopplad hund 

7. Elda annat än på anvisade platser 

8. Tälta, parkera husbil eller ställa upp husvagn 

9. Rida eller cykla  

10. Framföra motordrivet fordon annat än till av förvaltaren anvisad plats 

 

Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall:  

 När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som 

behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår 

under B eller i fastställd skötselplan. 

 Föreskrift C6. Gäller ej vid jakt, eftersök av skadat vilt eller vid 

användandet av vallhund vid skötsel av betesdjur. 

 

Ärendets handläggning 

I november 2019 förvärvade Borås Stad del av fastigheten Gåshult 3:1 i syfte 

att utveckla markens naturvärde samt bevara den samlade gårdsmiljön.  

I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge Stadsledningskansliet i 

uppdrag att pröva möjligheten att bilda kommunalt naturreservat på den 

nybildade fastigheten Gåshult 3:3. 
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Förslag till beslut och skötselplan har remitterats till sakägare, myndigheter och 

berörda.  

 

Inkomna synpunkter och Borås Stads svar  

Skogsstyrelsen är positiv till att reservatet bildas och har inga synpunkter på 

underlaget eller ytterligare information att tillföra.   

Sveriges geologiska undersökning (SGU) avstår att yttra sig i ärendet. 

Naturskyddsföreningen i Borås är glada att reservatsbildningen kan genomföras 

enligt utskickade handlingar och ser framemot att allmänheten får del av denna 

pärla.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ser positivt på att naturreservatet Gåshult 

bildas och bedömer att förslag till beslut är väl genomarbetat och kan ligga till 

grund för ett slutgiltigt beslut. Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter 

angående förslag till beslut och skötselplan: 

 I föreskrifterna C8 och C9 står att tältning respektive ridning och 

cykling är förbjudet förutom på anvisad plats. Det saknas dock 

information på beslutskartan 1b var anvisade platser är.  

Borås Stads svar: I dagsläget finns ingen anvisad plats för tältning, ridning eller 

cykling. Det kan komma att bli aktuellt i framtiden, men inga platser är 

planerade i närtid. Föreskrifterna har justerats och texten om anvisad plats 

tagits bort. 

 Det finns undantag från föreskriften C6 för eftersök av skadat vilt. 

Skulle det även kunna vara aktuellt att ha undantag för jakt och 

användande av vallhund vid skötsel av betesdjur? 

Borås Stads svar: Föreskrifterna justeras enligt Länsstyrelsens förslag. 

 Under rubriken Samråd med markägaren står att utöver det som är 

förbjudet krävs samråd med markägaren innan en åtgärd görs inom 

reservatet, samt om man ska anordna tävlingar eller evenemang. 

Länsstyrelsen anser att begreppet ”innan en åtgärd görs” är ett väldigt 

vitt begrepp och att sådant som kan skada naturreservatets värden eller 

strida mor syftet med reservatet ska vara förbjudet alternativt 

tillståndspliktigt. Att anordna tävlingar och evenemang skulle lämpligen 

kunna vara tillståndspliktigt enligt C-föreskrifterna, så att kommunen 

har möjlighet att ställa villkor på hur och när tävlingen/evenemanget 

genomförs.  

Borås Stads svar: Då det redan finns föreskrifter som förbjuder att man skadar 

naturvärden anser vi inte att ytterligare föreskrifter behövs. Samtidigt är Borås 

Stad markägare av naturreservatet och kan då även i markägarens godkännande 

av en åtgärd/tävling/event villkora när och hur en åtgärd/ tävling/event ska 

genomföras.   
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 Under rubriken Annan lagstiftning gäller som vanligt nämns 

bestämmelser om Natura 2000. Gåshult är inte ett utpekat Natura 2000-

område, så bestämmelser om Natura 2000 bör strykas från annan 

gällande lagstiftning 

Borås Stads svar: Texten är ändrat enligt Länsstyrelsen synpunkt.  

 I skötselplanen står att det inte är tillåtet att stödutfodra på vissa 

marker: artrika ängsmarker, tidigare åkermark och betesmark. Det är 

inte heller tillåtet att plöja eller gödsla marken. Gödsling är förbjudet 

enligt A-föreskrifterna. Även stödutfodring bör vara förbjudet enligt A-

föreskrifterna. Om detta inte ska gälla inom hela naturreservatet ska de 

områden där stödutfodring är förbjudet markeras på beslutskartan. 

Borås Stads svar: Stödutfodring har lagts till i A-föreskrifterna under åtgärder 

som kräver tillstånd. I skötselplanen beskriv under vilka förutsättningar 

stödutfodring får ske.  

 Den artrika ängsmarken har uppkommit genom lång tids slåtterhävd vid 

traditionell slåttertidpunkt där huvuddelen av slåttern genomförts i juli 

månad. I förslag till skötselplan trycker man genomgående på att 

slåttern i ängsmarken till största del ska ske betydligt senare. Detta är 

inte lämpligt eftersom det långsiktigt kommer att förändra 

artsammansättningen och öka näringsnivåerna i marken. Huvuddelen av 

ängsarealen bör slås i mitten eller slutet av juli. Man bör också öppna 

för att mindre ytor hålls helt hävdfria högst vart femte år så att de 

därefter kan vårbrännas. Efterbete bör inte ske förrän mitten av 

september.  

Borås Stads svar: Del av markerna har historiskt slagits väldigt sent, senare än 

augusti. Vi ser över skötseltiderna och beaktar synpunkterna. Bränning tillåts 

som skötselmetod enligt skötselplanen.  

 

Borås Stads bedömning och motivering 

Beskrivning av naturreservatet 

Gården Gåshult ligger i de barrskogsklädda höjdområdena nära Tränningens 

naturreservat, på gränsen till Vårgårda kommun. Området omfattar de öppna 

markerna med höga naturvärden samlat kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med 

omgivande skog.  

 

Då slåttermarkerna skötts på traditionellt sätt under lång tid är de idag mycket 

artrika. Här växer bland annat späd ögontröst, slåttergubbe, svinrot, 

slåtterfibbla, vildlin och låsbräken. Orchidéblomningen i juni, juli är riklig. I de 

ogödslade gräsmarkerna förekommer också flera sällsynta svampar som t.ex. lila 

vaxskivling, lutvaxskivling och stornopping. De öppna markerna runt gården 
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ingår i både nationellt och regionalt värdefulla odlingslandskap och ängs- och 

hagmarker. På fastigheten finns även flera skyddsvärda träd. 

 

I Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun beskrivs gården ha bevarandevärden 

kopplade till det ålderdomliga odlingslandskapet som här finns bevarat. 

Historiskt har det varit två separata gårdsmiljöer och lämningar av tidigare 

bostadshus finns kvar. På fastigheten finns flera byggnader: ett bostadshus, två 

ladugårdar, tre uthus, två jordkällare, ett mindre gammalt såghus samt ett 

garage. 

 

Skogsmarken kring Gåsasjön angränsar i öster till det statliga naturreservatet 

Tränningen och innehåller liknande miljöer med äldre skog med höga 

naturvärden och kulturspår, myrmark samt några mindre yngre skogsbestånd. 

Då skogen brukats extensivt under många år har delar av skogsbeståndet högre 

naturvärden.  

 

Området öster om Gåsasjön är med i våtmarksinventeringen med högt 

naturvärde.  

En mer utförlig beskrivning av området lämnas i skötselplanen. 

 

Motivering till beslutet  

Naturreservatet fyller en viktig funktion i att säkerställa den skötsel som de 

magra, artrika hagmarkerna kräver. Utan skötsel kommer markerna växa igen 

och på sikt förlora sina värden. Även med felaktig skötsel riskerar markerna att 

på sikt förlora sina värden.  

Föreskrifterna innebär bland annat att gödsling, kemiska eller biologiska 

bekämpningsmedel, grävning och upplag förbjuds.  

Genom föreskrifterna förbjuds bland annat även skogsbruksåtgärder så skogen 

kan utvecklas mot blandskog med naturskogskvalitéer. 

Föreskrifterna möjliggör friluftsliv och rekreation inom ramen för bevarandet 

av biologisk mångfald och naturmiljöer. 

 

Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser.  

Riksintresse 

Gården Gåshult omfattas i sin helhet av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 

6 § MB (NRO 14139 Skogsbygden – Borås, Vårgårda, Bollebygds kommuner). 

Områdets utpekade naturvärden är bl.a. äng, naturbetesmarker, kärr och 

mossar.   
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Kommunal Översiktsplan 

För mark- och vattenanvändning är området kring Gåshult gård utpekat som 

landsbygd i kommunens översiktsplan. Området i sin helhet ingår i Borås Stads 

naturdatabas och har högsta naturvärde. Vilket innebär att området ska värnas 

gentemot åtgärder som kan påverka området negativt. Odlingslandskapet och 

gårdsmiljön är även upptaget i Borås Stads Kulturmiljöprogram. Bildande av 

naturreservat bedöms vara väl förenligt med riktlinjerna i gällande översiktsplan 

och kulturmiljöprogram.  

Miljömål 

Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå både Borås Stads lokala 

miljömål, men även de av riksdagen antagna miljömålen Ett rikt odlingslandskap, 

Ett rikt växt och djurliv, Myllrande våtmarker,  Levande sjöar och vattendrag och Levande 

skogar. 

Intresseprövning 

Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer mark- 

och vattenanvändning för ekonomisk vinning att försvåras. Borås Stad 

bedömer att områdets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av 

naturreservat. Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och 

värden. De är främst avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och 

djurliv. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 

7 kap. 25 § miljöbalken finner Borås Stad att föreskrifterna inte går längre än 

vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  

Hushållningsbestämmelser  

Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för 

mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och med de för 

området gällande översiktsplanerna. 

 

Upplysningar 

Tillstånd och dispens från föreskrifterna m.m.  

Om det finns särskilda skäl får Borås Stad medge tillstånd/dispens från 

föreskrifterna för naturreservatet. Tillstånd/dispens får dock inte lämnas för 

åtgärder som strider mot syftet med naturreservatet. Om det finns synnerliga 

skäl får Borås Stad helt eller delvis upphäva beslutet om naturreservatet (7 kap. 

7 § miljöbalken).  

 

Skogsvårdslagen  

Genom beslutet om naturreservat följer att skogsvårdslagens bestämmelser 

upphör att gälla, i hela naturreservatet, där skogsbruk förbjuds enligt A 

Föreskrifterna, (se 4 § Skogsvårdslagen (SFS 1979:429).  
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Därmed har markägaren inte längre något ansvar enligt 29 § skogsvårdslagen 

för att bekämpa eller förebygga insektshärjning i skog.  

 

Annan lagstiftning gäller som vanligt  

Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som 

vanligt, t.ex. följande:  

 Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd, generella biotopskydd, 

vattenverksamhet och artskydd 

 Fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen 

 Terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen 

 Kulturmiljölagen 

 Jaktlagstiftningen  

 Lagen om skydd mot olyckor t.ex. generella eldningsförbud och 

efterbevakningsansvar vid brand.  

 

Förvaltare och förvaltningsuppgifter  

 Förvaltare är Borås Stad  

 Naturreservatets gränser märks ut i terrängen genom förvaltarens 

försorg enligt anvisningar av Naturvårdsverket 

 Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Borås 

Stad. Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets skötsel och 

ska vid behov revideras 

 Skötselåtgärderna skall dokumenteras av förvaltaren och årligen 

sammanställas skriftligt för respektive skötselområde 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Chef Strategisk samhällsplanering 

 

 

 



 

 

 
Finansiering av Naturreservatet Gåshult           
Bildandet av naturreservatet Gåshult och dess restaurering har varit ett LONA (Lokalt 
naturvårdsprojekt med en budgeterad kostnad på 1 300 000 kr varav hälften finansierats av 
Borås Stad och hälften med statliga medel.  
 
Borås Stad har garanterat den fortsatta skötseln av naturreservatet Gåshult. Det är en 
förutsättning för att erhålla de statliga bidraget för lokala naturvårdsprojekt. Kostnaden för 
den kommande driften har beräknats och redovisas i nedanstående tabell.  
 
I naturreservatet finns ett flertal byggnader. De rustas upp med investeringsmedel till en 
budgeterad kostnad av 500 000 kr/år. Avsikten är sedan att normal drift och underhåll ska 
bekostas av naturreservatets budget.  
 
Tekniska förvaltningen sköter Borås Stads kommunala naturreservat.  
Eventuella intäkter för ”skogsskötsel” ingår inte i nedanstående kalkyl.  
 
Kostnad för bekämpning av invasiva arter ingår inte i reservatets budget. Det finns en 
särskild verksamhet som har hand om invasiva arter.  

 

Åtgärd Årlig drift (kr) 

Drift och underhåll av byggnader, toalett och vatten 120 000 

Drift och underhåll av trädgårdsmiljön 15 000 

Parkeringsplatser, sophämtning, städning, vägar 20 000 

Belysning, el 40 000 

Naturvårdsåtgärder, skötsel av skog, slåtter och bete 130 000 

Informationsplats, bord- och bänkar, grillplatser, vandrings-
led 

10 000 

Informationstavlor och broschyrer 5 000 

Kontrollprogram och revidering av skötselplan 10 000 

Totalt 350 000 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Alla inkomna yttrande tillstyrker förslaget eller avstår från att yttra sig. Tekniska 

nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Fritids- 

och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förslaget. 

Länsstyrelsen i Västragöraland tar inte ställning, men ser positivt på att 

naturreservatet Gåshult bildas och bedömer att förslag till beslut är väl 

genomarbetat och kan ligga till grund för ett slutgiltigt beslut. Skogsstyrelsen är 

positiv till att reservatet bildas och har inga synpunkter på underlaget eller 

ytterligare information att tillföra. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

avstår att yttra sig i ärendet. Naturskyddsföreningen i Borås är glada att 

reservatsbildningen kan genomföras enligt utskickade handlingar och ser 

framemot att allmänheten får del av denna pärla.  

 

Alla inkomna synpunkter och förbättringsförslag har beaktats och bearbetats in 

i beslutsdokumenten.  

Nämnder 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Tillstyrker 

Då detta är ett naturreservat som ligger långt ifrån Borås centrum bör ansvariga 

förvaltningar hitta andra vägar för att få fler att besöka och/eller få kunskap om 

naturreservatet, till exempel med en fotoutställning på våra kommunala 

mötesplatser eller med enkla bussresor vid några tillfällen. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Tillstyrker 

För att Sverige ska klara internationella åtaganden och uppnå miljömålen 

behöver fler land- och vattenområden långsiktigt formellt skydd. Med 

ovanstående som bakgrund ser Lokalförsörjningsnämnden mycket positivt på 

bildandet av reservat Gåshult och att Borås Stad därmed bidrar till att uppnå 

såväl nationella som internationella miljömål. 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Mycket positiva 

Genom inrättandet av ett naturreservat kommer den traditionella skötsel som 

området kräver att säkerställas, vilket gör att de höga naturvärden som finns på 

platsen kan bevaras och utvecklas.  

Miljö- och konsumentnämndens inkomna synpunkter och förbättringsförslag 

har beaktats och bearbetats in i beslutsdokumenten. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillstyrker.  

Nämnden vill framhålla vikten av att renovering och tillägg i miljön sker varsamt 

och med hänsyn. Nämnden är gärna med i en tidig dialog och ger rådgivning vid 

kommande renoveringar. 

Tekniska nämnden 

Tillstyrker. 

Gåshult är en av de finaste floralokalerna i kommunen med en mångfald av bland 

annat olika orkidéer. Området har fått sina nuvarande värden genom mångårig 

skötsel. Den förre ägaren önskade att hans livsverk skulle få leva vidare och 

säkerställas.  

Tekniska nämnden har som förvaltare av naturreservat även bifogat budget för 

framtida drift och skötsel av Gåshult.  

Tekniska nämndens inkomna synpunkter och förbättringsförslag har beaktats 

och bearbetats in i beslutsdokumenten. 

Extern remissinstans  

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ser positivt på att naturreservatet Gåshult 

bildas och bedömer att förslag till beslut är väl genomarbetat och kan ligga till 

grund för ett slutgiltigt beslut. Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter 

angående förslag till beslut och skötselplan: 

 I föreskrifterna C8 och C9 står att tältning respektive ridning och 

cykling är förbjudet förutom på anvisad plats. Det saknas dock 

information på beslutskartan 1b var anvisade platser är.  

Borås Stads svar: I dagsläget finns ingen anvisad plats för tältning, ridning eller 

cykling. Det kan komma att bli aktuellt i framtiden, men inga platser är 

planerade i närtid. Föreskrifterna har justerats och texten om anvisad plats 

tagits bort. 

 Det finns undantag från föreskriften C6 för eftersök av skadat vilt. 

Skulle det även kunna vara aktuellt att ha undantag för jakt och 

användande av vallhund vid skötsel av betesdjur? 

Borås Stads svar: Föreskrifterna justeras enligt Länsstyrelsens förslag. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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 Under rubriken Samråd med markägaren står att utöver det som är 

förbjudet krävs samråd med markägaren innan en åtgärd görs inom 

reservatet, samt om man ska anordna tävlingar eller evenemang. 

Länsstyrelsen anser att begreppet ”innan en åtgärd görs” är ett väldigt 

vitt begrepp och att sådant som kan skada naturreservatets värden eller 

strida mor syftet med reservatet ska vara förbjudet alternativt 

tillståndspliktigt. Att anordna tävlingar och evenemang skulle lämpligen 

kunna vara tillståndspliktigt enligt C-föreskrifterna, så att kommunen 

har möjlighet att ställa villkor på hur och när tävlingen/evenemanget 

genomförs.  

Borås Stads svar: Då det redan finns föreskrifter som förbjuder att man skadar 

naturvärden anser vi inte att ytterligare föreskrifter behövs. Samtidigt är Borås 

Stad markägare av naturreservatet och kan då även i markägarens godkännande 

av en åtgärd/tävling/event villkora när och hur en åtgärd/ tävling/event ska 

genomföras.   

 Under rubriken Annan lagstiftning gäller som vanligt nämns 

bestämmelser om Natura 2000. Gåshult är inte ett utpekat Natura 2000-

område, så bestämmelser om Natura 2000 bör strykas från annan 

gällande lagstiftning 

Borås Stads svar: Texten är ändrat enligt Länsstyrelsen synpunkt.  

 I skötselplanen står att det inte är tillåtet att stödutfodra på vissa 

marker: artrika ängsmarker, tidigare åkermark och betesmark. Det är 

inte heller tillåtet att plöja eller gödsla marken. Gödsling är förbjudet 

enligt A-föreskrifterna. Även stödutfodring bör vara förbjudet enligt A-

föreskrifterna. Om detta inte ska gälla inom hela naturreservatet ska de 

områden där stödutfodring är förbjudet markeras på beslutskartan. 

Borås Stads svar: Stödutfodring har lagts till i A-föreskrifterna under åtgärder 

som kräver tillstånd. I skötselplanen beskriv under vilka förutsättningar 

stödutfodring får ske.  

 Den artrika ängsmarken har uppkommit genom lång tids slåtterhävd vid 

traditionell slåttertidpunkt där huvuddelen av slåttern genomförts i juli 

månad. I förslag till skötselplan trycker man genomgående på att 

slåttern i ängsmarken till största del ska ske betydligt senare. Detta är 

inte lämpligt eftersom det långsiktigt kommer att förändra 

artsammansättningen och öka näringsnivåerna i marken. Huvuddelen av 

ängsarealen bör slås i mitten eller slutet av juli. Man bör också öppna 

för att mindre ytor hålls helt hävdfria högst vart femte år så att de 

därefter kan vårbrännas. Efterbete bör inte ske förrän mitten av 

september.  

Borås Stads svar: Del av markerna har historiskt slagits väldigt sent, senare än 

augusti. Vi ser över skötseltiderna och beaktar synpunkterna. Bränning tillåts 

som skötselmetod enligt skötselplanen.  



Borås Stad 
  Sida 
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Naturskyddsföreningen Borås, boras@naturskyddsforeningen.se  

Föreningen är glad över att reservatsbildningen kan genomföras enligt 

upprättade handlingar och ser fram emot att allmänheten kan få ta del av denna 

pärla. 

Skogsstyrelsen i Borås, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Positiva, men inga synpunkter 

Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se 

Avstår 

mailto:boras@naturskyddsforeningen.se
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:sgu@sgu.se
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1 Inledning och historik 
Gården Gåshult har sedan lång tid varit identifierad som ett av de mest 
värdefulla och artrika naturområden i kommunen. Det är en av de finaste 
kvarvarande miljöerna i vårt län med mycket artrika slåttermarker som skötts på 
traditionellt sätt med bete och slåtter och där odlingshistorien är tydlig i 
landskapet. De artrika ängsmarkerna är ett intressant botaniskt utflyktsmål där 
man kan uppleva en kulturmiljö med omgivande rofylld varierad natur. 

2018 tog dåvarande fastighetsägaren kontakt med Miljöförvaltningen för att få 
hjälp och råd. Han ville ha stöd i vad han kunde göra för att säkerställa att de 
värden han vårdat på sin fastighet hela sitt liv skulle bestå. Frågan var mycket 
viktig för honom, han hade inte längre ork att sköta markerna och oroade sig 
mycket över framtiden för gården. En utredning om förutsättningar startades 
och ett möte planerades in men hann aldrig genomföras då han hastigt gick 
bort samma år. Då väcktes frågan att undersöka om kommunen kunde förvärva 
fastigheten för att säkerställa naturvärdena för framtiden. 

2019 framförde Naturskyddsföreningen i Borås och Fristad samt 
Västergötlands botaniska förening oro över att markerna skulle påverkas 
negativt. De önskade att kommunen bildade ett naturreservat av fastigheten. 

2019 förvärvade Borås Stad del av fastigheten Gåshult 3:1. Förvärvet tilldelades 
en ny fastighetsbeteckning, Gåshult 3:3. 

Den 21 september 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge 
Stadsledningskansliet i uppdrag att pröva möjligheten att bilda kommunalt 
naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3. 

En arbetsgrupp för naturreservatsbildning formerades med deltagande från 
Stadsledningskansliet, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  

Miljöförvaltningen påbörjade 2020 ett 3-årigt LONA-projekt kring restaurering, 
skötsel och reservatsbildning där statliga medel bidrar med 50% av 
kostnaderna. Borås Stads naturvårdsfond står för stor del av kommunens 
medfinansiering av projektet. Flera förvaltningar har också bidragit med 
arbetstid som del av medfinansieringen. Det praktiska restaureringsarbetet av 
jordbruksmark och byggnader har utförts av Tekniska förvaltningen. Tekniska 
förvaltningen har även fått särskilda medel för att under några år arbeta med 
upprustning av byggnaderna. 
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2 Beskrivning av Naturreservatet Gåshult 

 Markslagsfördelning 
 

 

 

 
 
 
 
 

 Naturmiljö 
Gården Gåshult ligger i de barrskogsklädda höjdområdena i norra delen av 
kommunen på gränsen till Vårgårda kommun. Området omfattar de öppna 
markerna med höga naturvärden samlat kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med 
omgivande skog. 

Området har mycket höga naturvärden och har klass 1 (högsta naturvärden) i 
Borås Stads naturdatabas. De stora biologiska bevarandevärdena är kopplade till 
de artrika ängsmarkerna med sin hävdgynnade flora av kärlväxter och svampar. 
Upplevelsevärdet av ett ålderdomligt välskött odlingslandslandskap i rofylld 
miljö är också stort.  

Den traditionella skötseln, obruten under lång tid, är grunden för dagens 
artrikedom. Här växer bland annat späd ögontröst, slåttergubbe, svinrot, 
slåtterfibbla, vildlin och låsbräken. Orkidéblomningen i juni och juli är riklig. I 
de ogödslade gräsmarkerna förekommer också flera sällsynta svampar som till 
exempel lila vaxskivling, lutvaxskivling och stornopping. Artrikedomen bland 
just ängssvampar är stor. Räknar man in alla organismgrupper är totalt 51 av 
arterna noterade i Gåshult upptagna på den nationella rödlistan (2020). De 
flesta av dessa har kategorin NT, nära hotad medan 15 arter är bedöms som 
hotade arter i kategorierna VU, sårbar och EN, starkt hotad. På fastigheten 
finns även flera hamlade skyddsvärda träd. 

De öppna markerna runt gården ingår i både nationellt och regionalt värdefulla 
odlingslandskap och ängs- och hagmarker. Gåshult var tidigare av Länsstyrelsen 
föreslaget att utses till Natura-2000 område men man gick inte vidare då 
markägaren inte ville det. 

Även delar av skogsbeståndet har höga naturvärden då fastigheten har varit 
småskaligt brukad under många år. Stora delar av skogen har skötts som 
traditionell bondeskog med plockhuggning, men områden med planterad gran 
förekommer också. Mossarna i området har klass II, högt naturvärde i 
våtmarksinventeringen för före detta Älvsborgs län. Skogar och mossar har inte 
inventerats särskilt. Specifik artförteckning för dessa områden saknas därför i 
dagsläget.  

Skog och våtmark kring Gåsasjön och Kroksmossen angränsar i öster till det 
statliga Naturreservatet Tränningen. Tränningen omfattar våtmarker, äldre skog 

Reservatsarea 32,3 ha 

Markslag Area 
Äng och åker 5,0 ha 
Betesmark 5,6 ha 
Vatten 1,8 ha 
Skogsmark 10,2 ha 
Våtmark 8,2 ha 
Övrig mark 1,5 ha 
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och sumpskog med höga naturvärden samt några yngre skogsbestånd och 
tidigare torpmiljöer. 

 Restaurering och inventeringar 
Sedan kommunen köpte in fastigheten har ett stort restaureringsarbete utförts. 
Ängs- och betesmarker har röjts,  stängslats och naturvårdsbränning utförts för 
att gynna floran. Området sköts nu med slåtter och bete. Några trädbeklädda 
delar i anslutning till den öppna marken har gallrats för att öka kvaliteten som 
betesmark. Två lönnar har återhamlats och fruktträden i trädgården beskurits. 
Bekämpning av invasiva arter har påbörjats. En vandringsled har anlagts runt 
sjön och en grillplats med utsikt över sjön har iordningställts. En parkeringsyta 
för besökande till reservatet är klar. Reparation och underhåll av byggnader har 
påbörjats.  

 
Figur 1. Naturvårdsbränning av ängsmark våren 2020.  

Artrikedomen på Gåshult är väl dokumenterad. Länsstyrelsen har utfört 
inventeringar av floran som en del i uppföljningen inom den rikstäckande 
Ängs- och betesmarksinventeringen, 2002 respektive 2019. I inventeringen 
beskrivs området som mycket artrikt med fin ängsflora.  

Borås Stad har inom tidigare naturvårdsprojekt utfört två inventeringar där 
Gåshult har varit en av inventeringslokalerna, ”Inventering av ängssvampar i 
Borås (2017)” samt ”Inventering av vildbin och fjärilar i Borås (2017)”. 

Gåshult och tidigare ägarens noggranna arbete med ängsmarken finns också 
omnämnt i böcker och botaniska tidskrifter. 

Inför reservatsbildningen har kompletterande inventering av kärlväxtflora i 
olika skötselobjekt utförts av egen personal. Inventering av vildbin och 
mollusker har utförts av konsulter och häckfågelinventering av Borås 
fågelklubb. 
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 Kulturlämningar 
I Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun beskrivs gården ha bevarandevärden 
kopplade till det ålderdomliga odlingslandskapet som här finns bevarat.  

Nyhemmanet Gåshult har beskrivits i den landskapshistoriska utredning som 
utförts 2021 inför reservatsbildningen. Det lilla hemmanet etablerades 1763, då 
namnet uppträder i mantalslängderna. Gåshult omnämns sedan första gången i 
jordeboken från 1773. De norra delarna tillhörde då inte Gåshult.  

Historiskt har Gåshult varit uppdelat i flera gårdar. Idag kan man inom 
reservatet tydligt se två separata gårdsmiljöer. På fastigheten finns flera 
byggnader kvar: ett bostadshus, två ladugårdar, tre uthus, två jordkällare, ett 
mindre gammalt såghus samt ett garage. 

Markerna är magra och det tunna jordtäcket med mycket hällmarker har skapat 
problem med odling genom åren. Man har röjt nya åkerlyckor och dikat för att 
kunna odla fuktigare marker och spåren efter tidigare brukande är många. 
Rösen, stenmurar, terrasskanter, diken, lämningar efter gamla byggnader, brunn 
och gamla vägar ger karaktär till området. Tidigare var även nu skogbevuxna 
områden mer öppen mark. 

Gåshult är speciellt då det tydligt speglar utvecklingen på ett sent etablerat 
hemman i bygdens verkliga periferi och på riktigt mager mark. De flesta sådana 
miljöer har övergivits och växt igen eller ställts om till skogsmark. De 
kulturhistoriska bevarandevärdena är stora och kopplade till att man här kan 
läsa landskapet och få en tydlig bild av hur markerna brukats från 1700-talet till 
idag. Den goda hävden synliggör ett ovanligt välbevarat och bitvis påtagligt 
småskaligt odlingslandskap där detaljrikedomen i de historiska kartorna 
fortfarande syns tydligt. Det finns stora pedagogiska värden i att kunna läsa det 
fossila odlingslandskapet och följa den odlings- och teknikhistoriska 
utvecklingen. 

 Tillgänglighet och anordningar för friluftslivet 
Området är redan idag välbesökt, särskilt vid tiden för den stora blomningen av 
orkidéer kring midsommar. Efterfrågan på guidade turer har varit stor. De mest 
intressanta markerna ligger centralt på fastigheten och längs uppfartsvägen mot 
bostadshuset vilket gör det lättillgängligt att uppleva även utan att gå långa 
sträckor eller behöva gå in på ängarna. 

Parkering och information om reservatet anordnas vid entrén nära landsvägen. 
Tillgänglighetsanpassad parkering kommer att finnas uppe på höjden vid 
garaget. En tillgänglighetsanpassad sittplats med bord och bänk kommer att 
iordningställas vid den norra gårdstomten där man har utblick över både äng 
och sjö med omgivande skog. 

Vandringsleder kring sjön har iordningställts och en grillplats finns i 
skogssluttningen ner mot sjön. En mindre enkel brygga planeras. Bord och 
bänkar kommer finnas inom gårdstomterna.  

Inom reservatet finns idag inga utpekade leder för cykling eller ridning. Inte 
heller någon anvisad lämplig plats för camping med tält, uppställning av 
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husvagn eller husbil. Om förvaltaren i framtiden ser ett behov och bedömer det 
lämpligt kan platser utses. 

Friluftslivsvärdena är främst kopplade till upplevelsen av välskött ålderdomligt 
odlingslandskap med rik flora. Den rofyllda tysta miljön är också en påtaglig 
kvalitet och sjö, skogsmiljöer och myr ger förutsättning till en variation av 
upplevelser. 
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3 Syfte med reservatet 
Syftet med naturreservatet är att: 

• bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, 

• bevara och utveckla artrika ängs- och slåttermarker med hävdgynnande 
kärlväxter och svampar, 

• bevara och visa ett traditionellt brukat odlingslandskap och gårdsmiljö 
med ekonomibyggnader, 

• utveckla områdets skogsbestånd mot naturskogskvalitet och på delar av 
arealen visa på skogsbestånd som utvecklas mot att efterlikna hur 
gammal bondeskog såg ut, 

• bevara områdets våtmarker, naturliga vattendrag och sjön, 

• inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer 
tillgodose behovet av områden för friluftsliv och rekreation, samt 

• göra området till ett attraktivt besöksmål. 

 

Syftet ska tryggas genom att: 

• de hävdberoende naturtyperna hålls öppna med slåtter, bete och/eller 
bränning, 

• endast plockhugga och gallra i skogsområdet, 

• hänsyn till naturvärden tas vid skötsel och utveckling av området, 

• byggnaderna ska skötas så att gårdsmiljön långsiktigt bevaras, 

• traditionella redskap av kulturhistoriskt värde dokumenteras och behålls 
på gården, 

• styra åtgärder och anordningar för allmänhetens friluftsliv och 
rekreation till lämpliga platser med hänsyn till naturvärden och arter, 

• informationstavlor och vandringsleder/stigar anordnas och underhålls, 
och lämpliga delar av naturreservatet tillgänglighetsanpassas. 
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4 Riktlinjer för tillstånd och dispenser och andra 
förtydliganden 

Gåshult är ett reservat där värdefull ängsflora och landskapets skötsel för att 
bevara och utveckla biologisk mångfald är de viktigaste utpekade värdena. Även 
möjlighet till rofyllda upplevelser är en kvalitet. Det avspeglar sig i 
föreskrifterna. Nedan följer riktlinjer för hur några konflikter och dispens-
/tillståndsansökningar ska hanteras. 

Inom reservatet gäller inte allemansrätten. Enligt C-föreskrifterna får man 
exempelvis inte plocka eller skada blommor, ängssvampar eller andra växter 
och djur förutom bär och matsvamp för eget bruk. Man får som besökare inte 
heller ha hunden okopplad, bryta döda grenar eller elda annat än på anvisad 
plats. Det är också förbjudet att rida, cykla eller campa så länge inte särskilda 
leder eller platser för detta har utpekats. 

Vid beredning av ansökan om dispens eller tillstånd för en åtgärd eller aktivitet  
som är förbjuden ska bedömningen fokusera på om det påverkar de utpekade 
värdena på ett negativt sätt. Det kan handla om vilka ytor inom reservatet man 
vill använda, hur länge och under vilken tidsperiod på året ansökan gäller. Det 
är ofta olämpligt att tillåta större arrangemang eller utföra arbeten på 
ängsmarken under blomningstid före den årliga slåttern. Aktiviteter som hotar 
särskilda naturvärden, riskerar störa fåglar under häckningstid, eller som innebär 
stora inskränkningar för det rörliga friluftslivet ska inte tillåtas. 

Aktiviteter med anknytning till naturstudier kan ges tillstånd/dispens om det 
sker med stor hänsyn till plats och period. Det är vid studier av växter viktigt att 
ange villkor om begränsning av insamling av bestämningsmaterial.  

Ett beslut om dispens eller tillstånd bör omfatta tydliga villkor om gällande 
förutsättningar.  

Att man inte får skada växter och djur inom reservatet innebär indirekt att om 
man är intresserad av att anordna ett större arrangemang eller tävling inom 
reservatet behöver man kontakta Borås Stad för att undersöka om tillstånd eller 
dispens krävs.  

Aktiviteter tydligt kopplade till områdets ordinarie skötsel, exempelvis 
slåttergille eller kurs i naturvårdsbränning kan ske efter överenskommelse med 
förvaltaren eller den förvaltaren har utsett att sköta reservatet utan särskild 
ansökan om tillstånd. 

Aktiviteter och arrangemang som är tillåtna enligt föreskrifterna behöver ändå 
markägarens godkännande. 

Stödutfodring är förbjudet enligt föreskrifterna men kan vid extrema 
väderförhållanden ges tillfälligt tillstånd på särskilt anvisad plats. Vid en 
tillståndsprövning utses plats på skötselyta med låga floravärden inom 
betesmarken. De områden där stödutfodring sker får inte ingå i samma 
beteshage som artrika ytor. Detta för att inte näring ska tillföras känsliga 
områden. 
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Gödsling och plöjning av markerna är generellt förbjudet, även på åkermark. 
Syftet är att gynna ängsfloran så att även åkermarken på lång sikt blir mer artrik. 
Till växter och fruktträd i trädgården runt bostadshuset får dock naturgödsel 
användas. Likaså får naturgödsel användas inom begränsade ytor om man 
anlägger odling av pedagogisk historisk karaktär så som exempelvis humlegård, 
havre, råg eller lin. 

Bihotell, viltautomater, fågelholkar, häckningsplattformar och andra liknande 
viltvårdande anordningar får uppföras av Borås Stad för att gynna biologisk 
mångfald. 
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5 Mål och riktlinjer för skötselområden 
Indelning av övergripande skötselområden utgår från skötselbehovet. 
Naturreservatet är indelat i 6 stycken övergripande skötseltyper med tillhörande 
skötselområden. 

De övergripande skötselområdena är: 

1. Ängsmark (skötselområde 1:1 - 1:5) 

2. Åkermark (skötselområde 2:1 - 2:4) 

3. Betesmark (skötselområde 3:1 – 3:6) 

4. Barr- och blandskog med skötsel (skötselområde 4:1 – 4:5) 

5. Sjö och våtmark med fri utveckling (skötselområde 5:1 – 5:2) 

6. Entré och gårdsmiljöer (skötselområde 6:1 – 6:2) 

Bevarandemålen preciserar syftet för respektive skötselområde och ger en 
beskrivning av hur det ska se ut när gynnsamt tillstånd råder. Det ger också 
förutsättningar för den uppföljning som planeras. 

Kulturmiljö, invasiva arter samt byggnader beskrivs övergripande medan 
precisering av mål och åtgärder beskrivs under respektive skötselområde. 

 Generella riktlinjer 
I skötselytor som ska hållas öppna kan extra putsning av vegetation och sly 
behövas efter säsongen om betestrycket inte varit tillräckligt. Detta kan till 
exempel gälla blötare områden där djuren inte vill beta. De första åren kan även 
större skötselinsatser krävas på ytor som tidigare varit igenvuxna.  

Vandringsleder, rastplatser och informationstavlor får sättas upp och anläggas 
under förutsättning att områdets naturvärden inte påverkas negativt. Kring 
leder får träd som hindrar framkomlighet eller utgör en säkerhetsrisk tas bort, 
även i område för fri utveckling.  

Träd som faller får tas bort men ska i normalfallet ligga kvar i området som död 
ved. Träd som faller på den öppna marken bör samlas på några platser inom 
reservatet i solbelyst läge. Död ved är gynnsamt för en mängd arter. Till 
exempel kan skalbaggsgångar utgöra bostad till vildbin. 

På Gåshult finns flera äldre hamlade träd av olika trädslag, varav flera är särskilt 
skyddsvärda. Hamlade träd bidrar både till biologisk mångfald och visar på 
äldre tiders hushållning för att skaffa foder till djuren. Lönnarna vid 
bostadshuset har återhamlats vid restaureringen. De övriga har inte återhamlats 
då det bedömts skadligt för dem. För att säkerställa kontinuitet och visa på 
gamla tiders hävd bör nya unga träd av olika trädslag börjar hamlas i flera 
skötselområden.  
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 Ängsmark 
Mål 
Ängsmarkernas artrika hävdgynnade kärlväxtflora ska bibehållas och utvecklas. 
Ovanliga och hotade arter ska kunna upprätthålla livskraftiga populationer 
inom reservatet. Artrikedomen av pollinerande insekter ska öka. God miljö för 
ängssvampar ska bibehållas. Enstaka äldre lövträd och sparsam förekomst av 
buskar bevaras för biologisk mångfald. Kulturspår så som stenmurar, stenrösen 
och terrasskanter ska synliggöras. 

Riktlinjer för skötsel 
Ängsmarken ska årligen hävdas med slåtter. Slåtter kan ske när huvuddelen av 
de hävdgynnade arterna har blommat och satt frö. Tiden för detta varierar 
mellan åren och väderleken men ska till största delen ske under traditionell 
tidsperiod mellan mitten av juli och mitten av augusti. Det slagna gräset ska 
vändas och torka på plats innan det avlägsnas.  

Av särskild hänsyn till insekter som gynnas av rik blomning i augusti bör 
mindre ytor av ängsmarken och den äldre åkermarken slås sent.  Det kan också 
vara bra att några ytor slås extra tidigt, redan i juni så att det på dessa ytor kan få 
en rik blomning av senblommande arter som ängsvädd efter slåttern. Det kan 
också vara fördelaktigt att vissa år lämna mindre ytor hävdfria och planera för 
naturvårdsbränning följande vår. 

På våren bör lövrika delar av ängen fagas och om någon del inte slagits året före 
kan det gamla gräset brännas.  

Efter slåttern är det fördelaktigt med efterbete från september och framåt så att 
det av tramp bildas små jordblottor där blomsterfrö kan gro och vilda bin hitta 
boplatser. Efterbete av nötkreatur är att föredra. 

Temporära stigar får klippas för att kanalisera slitage vid guidning på artrika 
ängar. Stängsel kan behöva förstärkas för att hålla ute vildsvin. 

Försök att öka ängsytors artrikedom genom flytt av slaget hö eller spridning av 
lokala frön får utföras. Hävdgynnade arter som tidigare funnits dokumenterade 
på Gåshult får återinföras. 

Marken får inte plöjas eller gödslas. Stödutfodring får inte förekomma. 
Vindfällen i odlingsimpedimenten och i kantzonen till ängsmarken kan läggas 
upp på torr solig plats som faunadepå. Eventuell ytterligare gallring av träd på 
odlingsimpedimenten bör föregås av en inventering av  mossor och lavar så 
inga träd med värdefull lav- och mossflora avverkas.  
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Figur 2. Jungfru Marie nycklar i full blom. Skötselområde 1:2. I bakgrunden går uppfartsvägen 
vid staketstolparna. 

 Åkermark 
Mål 
Åkermarken ska skötas så att odlingslandskapets huvuddrag tydliggörs och så 
att landskapsbilden förblir öppen. På sikt ska antalet hävdgynnade arter som 
gynnas av mager mark öka genom skötseln med slåtter. Träd och buskar på 
åkermarken ska inte förekomma med undantaget av odlingsimpediment och 
odlingsrösen där enbuskar och lövträd är etablerade idag. Kulturspår så som 
stenmurar, stenrösen och terrasskanter ska vara synliga. 

Riktlinjer för skötsel 
Åkermarken ska årligen hävdas antingen med slåtter eller bete. Det mest 
fördelaktiga är slåtter med efterbete. Det slagna gräset ska avlägsnas. För dessa 
ytor finns inget fast datum när man tidigast får slå eller släppa på bete. Tidig 
slåtter ger möjlighet att bärga vinterfoder till betesdjuren av bättre kvalitet. 
Marken får inte plöjas eller gödslas med undantag för eventuella framtida 
pedagogiska odlingar, se beskrivning under kulturmiljö. Även på åkermarken 
finns idag hävdgynnad flora med visst inslag av orkidéer, dock inte lika blomrikt 
som på skötselytor med äng där  slåtter utförs efter blomningen. Stödutfodring 
får inte förekomma. 

Vindfällen i odlingsimpedimenten och i kantzonen till åkermarken kan i första 
hand läggas upp på lämplig plats inom reservatet som faunadepå. Eventuell 
ytterligare gallring av träd på odlingsimpedimenten bör föregås av en 
inventering av mossor och lavar så att inga träd med värdefull lav-och 
mossflora avverkas. 
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 Betesmark 
Mål 
Betesmarken ska skötas så att det varierade småskaliga odlingslandskapets 
huvuddrag tydliggörs. Träd och buskar på betesmarken förekommer i 
varierande grad på olika delytor, från helt öppna marker och ytor med dungar 
och äldre lövträd till helt trädbeklädda betesmarker/betad skog. Kulturspår så 
som stenmurar, stenrösen och terasskanter ska synliggöras. 

Riktlinjer för skötsel 
Betesmarken ska årligen hävdas med bete, helst nötkreatur. Är betestrycket inte 
tillräckligt högt kan viss slyröjning behövas. Även på betesmarken finns 
hävdgynnad flora, dock inte lika blomrikt som på skötselytor med äng där sen 
slåtter utförs. Delar av betesmarkerna har historiskt nyttjats som både åker och 
äng under olika tidsperioder. Marken får inte plöjas eller gödslas med undantag 
för återplantering av historisk humlegård på tidigare åkermark i nordväst eller 
andra framtida pedagogiska odlingar, se beskrivning under kulturmiljö. 
Stödutfodring får normalt inte förekomma. Vid svåra väderförhållanden, 
exempelvis extrem torka kan anvisad plats utses där stödutfodring tillfälligt kan 
tillåtas. Ytor inom betesmarken kan även slås för foder vid behov. Kulturspår 
ska hållas synliga genom att områden mellan stenmurar och stängsel hålls 
öppna. 

Vindfällen i betesmarken kan läggas upp på lämplig plats inom reservatet som 
faunadepå. Man bör välja ut vilka träd det är som ska stå kvar som evighetsträd 
så att dessa fortsatt gynnas i betesmarken och får stå kvar även som gamla eller 
döda träd. 

 
Figur 3. Rödkullor på bete. 

 Barr- och blandskog med skötsel 
Mål 
Naturskogskaraktärerna ska bevaras och förstärkas. Arter knutna till 
naturskogar skall kunna nyetablera sig och leva kvar samt utvecklas i livskraftiga 
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populationer. Målet är att skogen innehåller träd i alla stadier, har en stor andel 
gamla träd av alla förekommande trädslag, rikligt med död ved och ett varierat 
fältskikt med mossor, ris och buskar. Tall och löv gynnas. Evighetsträd ska 
sparas eller skapas i alla sköteslområden. Del av skogsbeståndet ska visa på 
traditionellt brukad bondeskog med plockhuggning för ved och virke, dock 
utan produktionsmål. Kulturspår så som stenmurar, stenrösen och fossil 
åkermark ska synliggöras. Besökare ska på sikt kunna uppleva både skog brukad 
enligt äldre tiders plockhuggning och naturskogsartad skog utan tydliga spår av 
skogsbruk. 

Riktlinjer för skötsel 
Skogen behöver skötas för att bibehålla och utveckla naturvärden. Lämnas 
skogen för fri utveckling är det troligt att gran succesivt tar över på flera ställen, 
att inslaget av tall och löv minskar och att skogen sluter sig till en mörkare miljö 
med sämre förutsättningar för biologisk mångfald. Större delen av skogen har 
idag fina kvaliteter med en flerskiktad blandning av tall, gran och löv, luckighet, 
död ved och ett väl utvecklat fältskikt. Andra delar är idag täta planteringar av 
gran med obefintligt eller dåligt utvecklat fältskikt. 

Naturliga störningar i mindre omfattning i form av vindfällen, översvämningar 
och insekts- och svampangrepp samt betespåverkan av vilt får förekomma och 
skall normalt inte förhindras. 

Åtgärder i syfte att motverka skadeangrepp får göras om skadeangreppet 
påtagligt kan hota syftet med naturreservatet. Fällda träd ska i första hand 
lämnas på plats men får flyttas eller transporteras ut om natur- eller 
friluftsvärden påtagligt hotas. Eventuellt fångstvirke ska föras ut ur reservatet. 

Skötselområdena har delats in utifrån behov av naturvårdande skötsel. Två 
delområden ska skötas som äldre tiders bondeskog med försiktig 
plockhuggning av mogna träd. Ett skötselområde är yngre och kräver större, 
mer intensiva insatser i närtid för att påskynda utveckling mot ett naturligare 
tillstånd med bra förutsättningar för biologisk mångfald. Det största delområdet 
har goda kvaliteter idag och kräver bara små insatser, exempelvis friställande av 
lövträd och röjning kring kulturspår i skogen. 

 
Figur 4. Höst över Gåsasjön. Foto taget från norra gårdstomten. Skogen som omger sjön ingår i 
naturreservatet. 
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 Sjö och våtmark med fri utveckling 
Mål 
Gåsasjön och Kroksmosse ska behålla vildmarkskaraktär med naturliga 
kantzoner. Gåsasjöns kvalitet för naturmiljö och upplevelsevärde ska tas tillvara 
och utvecklas. Kantzonen med öppen våtmark/gungfly runt sjön ska vara 
orörd. 

Den del av Kroksmosse som ligger inom Naturreservatet Gåshult sträcker sig 
från landsvägen upp till Övre Kroktjärn med en kantzon mot skogen i sydöst. 
Kroksmosse har en karaktär av stor, relativt opåverkad mosse omgiven av 
sumpskog och äldre barrblandskog. Den karaktären ska bibehållas. Stor del av 
Kroksmosse ligger inom angränsande Tränningens naturreservat. 

Riktlinjer för skötsel 
Kantzoner lämnas för fri utveckling. Kantzonen till Kroksmosse omfattar här 
även två mindre områden med äldre barrskog på fuktig torvmark som lämnas 
för fri utveckling.  

Kalkning för att motverka försurning får utföras. Arter som inte finns i 
vattenmiljön idag får ej inplanteras. Brygga får anläggas i samma område som 
rester av äldre brygga idag finns.  

 Entré och gårdsmiljöer 
Mål 
Gårdsmiljöerna ska vara omskötta. Entrén ska vara tydlig och välkomnande 
med anvisad parkering och informationstavlor. Tillgänglighetsanpassad 
parkeringsplats ska finnas uppe vid gården. Byggnader och dess olika funktion 
ska synliggöras. Rastplats med bord och bänkar ska finnas. Kulturspår så som 
gamla vägar, husgrunder och stenmurar ska synliggöras. Artrika vägkanter ska 
bevaras. Särskilt skyddsvärda träd ska bevaras. Hamlade träd ska skötas. 

Riktlinjer och skötsel 
Parkering ska finnas vid entrén, nära landsvägen. Vid behov kan fler 
parkeringsplatser märkas upp invid den gamla sågen.  

Gräsytor i trädgården och kring byggnader samt ytor som ska vara lättillgängliga 
för besökare kan hållas som klippt gräsmatta.  Övrig gräsmark kan slås som 
äng. Fruktträd och rabatter sköts om. Nya fruktträd får planteras. 
Trädgårdsväxter får gödslas med naturgödsel. 

Vid bostadshuset står två hamlade lönnar vid entrén som ”vårdträd”. Dessa ska 
fortsatt skötas med hamling av nya unga skott med några års intervall. På den 
norra gårdstomten finns flera gamla hamlade askar, dessa bör inte återhamlas. 
De hamlade träden utgör särskilt skyddsvärda träd enligt miljöbalken och får 
inte avverkas.  

Även inom gårdsmiljöerna och vägkanter finns hävdgynnad flora, dock inte lika 
blomrikt som på skötselytor med äng där sen slåtter utförs. Därför är det 
lämpligt att spara småytor i gräsmarken som klipps mer sällan så att 
blomresurser för bin kan finnas hela säsongen. Artrika vägkanter sköts som äng 
med sen slåtter.  
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Vid underhåll av vägar används grus av finare fraktion som toppbeläggning. 
Artrika vägkanter får inte skadas. Eventuella åtgärder på samfällda vägar 
samråds med förvaltaren innan arbeten påbörjas. 

 Kulturmiljö, alla skötselområden 
Målet är en god hävd som synliggör det småskaliga odlingslandskapet och det 
välbevarade fossila odlingslandskapet. Kulturlämningar i skogen ska vara 
tydliga. Kulturspår så som husgrunder, stenmurar, röjningsrösen och 
terrasskanter med flera ska vara synliga i landskapet. 

Kulturlämningar hålls fria från igenväxning. Staket placeras så nära stenmurar 
det är möjligt. Område mellan stenmurar och befintliga staket röjs för att hindra 
igenväxning. Kulturlämningar i skogen röjs fram och träd som kan skada 
lämningarna avverkas. 

Åkerbruk av pedagogisk karaktär på mindre tegar får anläggas som en del i att 
visa exempel på historiskt brukande med äldre traditionella grödor och 
åkerogräs. Om detta blir aktuellt sker åkerbruket på ytor som tidigare odlats och 
inte har höga biologiska värden kopplat till floran idag. Sådana odlingar får 
gödslas med naturgödsel. 

 Invasiva arter och andra expansiva arter 
Även på Gåshult finns problem med arter som hotar den värdefulla floran. De 
arterna som bedöms utgöra ett problem är parksallad, vintergröna samt 
örnbräken och på sikt även kirskål och eventuellt skräppa. 

Kring den gamla gårdstomten i norr finns en del trädgårdsväxter kvar. Några 
växter har flyttas till de ordnade rabatterna i trädgården kring bostadshuset, t ex 
jätterams, bolltistel och pingstlilja. I området finns även någon bondsyren och 
vresros vilka räknas som invasiva men här inte bedöms utgöra något problem. 
Marken är mager och ytorna omkring har skötsel. Så länge de inte sprider sig 
bidrar de till en traditionell växtlighet på gårdstomten.  

 
Figur 5. Parksallat på väg upp i husgrunden i maj månad på den norra gårdstomten. Till höger i 
bild skymtar boningshuset. 
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Parksallat har underjordiska stammar och sprider sig lätt så att den täcker stora 
områden. Andra arter har mycket svårt att konkurrera där den etablerats. 
Minsta rotbit bildar nya skott. Den kan bekämpas med klippning för att 
förhindra blomning och fröspridning och manuell plockning tidigt på säsongen 
som försvagar rotsystemet. Övertäckning minst två år kan också fungera. I 
detta fall växer huvuddelen av beståndet i och kring den gamla husgrunden 
vilket komplicerar bekämpningen. Det gör att grävning och täckning är 
olämpligt. Bekämpning med hetvatten kan vara intressant och ska testas 
säsongen 2022.  

Vintergröna slår lätt rot med sina utlöpare och är också svår att få bort helt från 
ytor där den etablerats. Den sprids främst med utlöpare och sätter få frön. Den 
förekommer på Gåshult i samma husgrund som parksallaten och bekämpning 
med hetvatten ska testas. 

Örnbräken är giftig och ratas av betesdjuren. Alla plantor på en yta kommer 
från samma rotsystem och därför behöver alla blad avlägsnas för bästa effekt. 
Det är mycket svårt att helt bli av med växten men den kan försvagas och hållas 
utanför artrika ängsytor. Örnbräken bör slås eller ryckas upp minst två gånger 
per säsong. 

Kirskål bör bekämpas med upprepad klippning så att de inte går i frö. 
Eventuellt kan också täckning fungera. Skräppan sätter mycket frön och bör 
bevakas så den inte sprider sig i ängsmarken. Man kan ta bort plantor under 
sommaren innan slåttern så de inte går i frö. 

Eventuella nytillkomna invasiva arter som upptäcks ska bekämpas i tidigt skede.  

 Byggnader 
På fastigheten finns: ett bostadshus, två ladugårdar, tre uthus, två jordkällare, ett 
mindre gammalt såghus samt ett garage. Vilka funktioner olika byggnader har 
berättar en del om brukandet. 

Alla byggnaderna bör hållas i ett sådant skick att de kan bevaras. Renoveringar 
av byggnader bör göras med stor hänsyn till historiken. I byggnaderna finns 
möjlighet att förvara maskiner och verktyg, och kanske i framtiden 
iordningställa utställning av äldre redskap eller övernatta. 

Om någon byggnad efter renovering upplåts till uthyrningsverksamhet ska det 
vara till aktivitet eller verksamhet som fungerar bra tillsammans med reservatets 
syften, områdets skötsel och allmänhetens tillgång till området. 
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6 Skötselområden 
Skötselområde 1:1 Ängsmark 
Areal: 0,5 ha 
Naturtyp: Äng 

 
Områdesspecifika mål: 
Artrik äng i södersluttning bevaras och utvecklas. Sent blommande arter gynnas 
i skötseln. Bevara och utveckla värde som bilokal. Äldre solitära lövträd och 
större enbuskar bevaras. Utbredning av örnbräken ska minska. 

Beskrivning: 
Området är en mosaik av en mindre äldre, trädfri äng i väst och en artrik 
södersluttning med några friställda ekar och enbuskar. Del av sluttningen ligger 
i skugga från angränsande granskog i söder. En äldre brukningsväg ligger 
nedanför slänten. Området har stora förekomster av svinrot, jungfru Marie 
nycklar och ängsvädd, ibland är det svårt att sätta ner fötterna på den gamla 
vägen utan att trampa ner blommor. Eftersom sluttningen ligger lite skuggigt 
börjar blomningen lite senare men håller i sig längre än på andra ytor. 
Restaurering av ytan har skett 2020 genom kraftig röjning av unga träd och sly i 
slänten, naturvårdsbränning och efterföljande skötsel med slåtter och bete. 
Vissa vildsvinskador uppkom 2021. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Stenmur, terrasskant och odlingsrösen. 

Särskilt intressanta arter: 
Ängsvädd, svinrot, jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, äkta nattviol, 
jungfrulin, slåttergubbe, slåtterfibbla och kattfot. Guldsandbi, väddsandbi, 
lundsandbi, ärtsandbi, tandsandbi, blodbi, smågökbi, hedcitronbi, ängssmalbi, 
svartsmalbi, bronssmalbi, blåklockhumla, åkerhumla och hussnylthumla. 
Silverstreckad pärlemorfjäril, påfågelöga, mindre guldvinge, vitfläckig guldvinge, 
vinbärsfuks, citronfjäril och nässelfjäril. 

Invasiva arter eller problemarter: 
Örnbräken. 
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Skötsel: 
Den nedre plana delen av skötselområdet kan  slås under perioden mitten av 
juli till början av augusti. På mindre del av ytan bör slåtter ske väldigt sent, i 
slutet av augusti, åtminstone i sluttningen och vägen. Området är den skötselyta 
som har störst bestånd av ängsvädd, särskilt i slänten. Den delen bör därför slås 
så sent som möjligt så att huvuddelen av ängsvädden hunnit blomma ut och att 
blomresurs för bin finns kvar en längre period. Ett annat alternativ är att slå den 
ytan tidigt på säsongen i juni så att senblommande arter gynnas, i sådana fall bör 
man undanta den gamla vägen som täcks av jungfru Marie nycklar. Ytterligare 
ett alternativ är att alternera sen slåtter med vårbränning så att den sena slåttern 
inte göder marken och minskar artrikedom på sikt.  

I västra delen breder ett stort bestånd av örnbräken succesivt ut sig över 
ängsmarken och behöver regelbundet bekämpas. 

 

Skötselområde 1:2 Ängsmark 
Areal: 0,6 ha 
Naturtyp: Äng 

 
Områdesspecifika mål: 
Artrik äng bevaras och utvecklas. Äldre solitära lövträd och större enbuskar 
bevaras. Kulturspår synliggörs. 

Beskrivning: 
Här finns Gåshults rikaste blomning av orkidéer som färgar ängen ljuslila om 
sommaren. Ytan omfattar både torra sluttande partier och rikare fuktäng. 

Artrikedomen på denna äng är mycket stor och den varierade miljön ger 
utrymme för många arter och lång blomningstid. Skräppa förekommer i fuktiga 
stråk och man behöver vara observant på om den sprider ut sig. Skötselyta 1:2 
omfattar också ett blomrikt mindre område norr om uppfartsvägen som 
avgränsas av gärdesgård. Dessa delar var troligen sammanhängande före vägen 
anlades. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Enstaka röjningsrösen finns och en gammal terrasskant i odlingsmarken är 
synlig. 

Särskilt intressanta arter: 
Jungfru Marie nycklar, äkta nattviol, grönvit nattviol, smörboll, slåttergubbe, 
slåtterfibbla, granspira, sumpförgätmigej, svinrot, jungfrulin, vildlin, darrgräs, 
åkervädd, liten blåklocka, ängsskallra och höskallra. Väddsandbi, vårsandbi, 
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trädgårdssandbi, ärtsandbi, skogsgökbi, väggsidenbi, ängssmalbi, stenhumla, ljus 
jordhumla, smultronvisslare, nässelfjäril och sorgmantel. 

Invasiva arter eller problemarter: 
Skräppa. 

Skötsel: 
Slåttern bör ske från mitten av juli till mitten av augusti när blomningen är över. 
På mindre delar kan slåttern ske senare eller hållas hävdfria för att möjliggöra 
bränning. Sådana ytor bör inte ligga på samma plats mer än ett år i taget. Det 
mindre området norr om uppfartsvägen kan slås tillsammans med vägkanterna i 
senare delen av augusti. 

 

Skötselområde 1:3 Ängsmark 
Areal: 0,4 ha 
Naturtyp: Äng 

 
Områdesspecifika mål: 
Artrik äng bevaras och utvecklas. Tidigblommande arter gynnas i skötseln. 

Beskrivning: 
Området utgörs av torr mager ängsmark med berg i dagen mellan bostadshuset 
och den norra gårdstomten. I den artrika ängsmarken finns gott om späd 
ögontröst, svinrot, jungfrulin och slåttergubbe. Förekomsten av 
tidigblommande arter är stor. Eftersom späd ögontröst inte noterats i något 
annat skötselområde bör man följa den arten särskilt så att den inte missgynnas 
av skötseln. Bränning verkar ha varit gynnsamt då det gav en riklig blomning 
efterföljande säsong. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Jordtäckt jordkällare i slänten. 
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Särskilt intressanta arter: 
Späd ögontröst, svinrot, jungfrulin, slåttergubbe, slåtterfibbla och jungfru Marie 
nycklar, Ängshumla, åkerhumla, ljunghumla, mörk jordhumla och ljus 
jordhumla. Ängsmetallvinge, myrpärlemorfjäril, skogsnätfjäril och 
blodvaxskivling. 

Invasiva arter eller problemarter: 
Inga kända arter inom ytan. Gränsar till gårdstomten där parksallat och 
vintergröna förekommer. 

Skötsel: 
Efter slåtter bör området efterbetas. Kan slås lite tidigare än övriga ängar, i 
mitten av juli. Ytan är mager och flera av de intressanta arterna som exempelvis 
späd ögontröst är tidigblommande. Tidig slåtter ger också bättre möjlighet till 
efterbete. 

 

Skötselområde 1:4 Ängsmark 
Areal: 0,6 ha 
Naturtyp: Äng 

 
Områdesspecifika mål: 
Artrik äng bevaras och utvecklas. God hävd runt berghällar i dagen. Öppna och 
solbelysta stenmurar. 

Beskrivning: 
Sluttande ängsmark där berghällar går i dagen på några ställen. Avgränsas från 
åkeryta 2:4 med stängsel tills efter slåttern. Området har brukats som åker 
tidigare men de magrare delarna har utvecklat en fin hävdgynnad flora och 
sköts därför som äng. I området finner man låsbräken, en stor mängd grönvit – 
och även äkta nattviol och ängsskallra. Några fina åkerholmar ligger i området. I 
norr och öster avgränsas ytan av stenmurar. 
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Särskilt intressanta arter: 
Låsbräken, äkta nattviol, grönvit nattviol, jungfru Marie nycklar, svartkämpar, 
jungfrulin, prästkrage, höskallra och ängsskallra. 

Skötsel: 
På större delarna av skötselområdet ska årlig slåtter genomföras under mitten 
av juli till mitten av augusti. På mindre delar kan slåttern ske senare eller hållas 
hävdfria för att möjliggöra bränning. Sådana ytor bör inte ligga på samma plats 
mer än ett år i taget. På mindre ytor kan slåtter ske redan i juni, främst på ytor 
med mycket ängsvädd för att gynna en sensommarblomning. 

 

Skötselområde 1:5 Ängsmark 
Areal: 0,5 ha 
Naturtyp: Äng 

 
Områdesspecifika mål: 
Artrik äng bevaras och utvecklas. God hävd runt berghällar i dagen. Öppna och 
solbelysta stenmurar. 

Beskrivning: 
Ängen längs gamla vägen förbi norra gårdstomten i vacker sluttning ner mot 
sjön. Berghällar i dagen förekommer vilket ger speciella växtförutsättningar. 
Blomrikt likt tidigare beskrivna ytor, men enda området där kattfot noterats. 

Fornlämningar: 
Fina vällagda stenmurar hägnar äldre odlingsytor. 

Särskilt intressanta arter: 
Jungfru Marie nycklar, kattfot, äkta nattviol, grönvit nattviol. 
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Skötsel: 
På större delarna av skötselområdet ska årlig slåtter genomföras under mitten 
av juli till början av augusti. På mindre delar kan slåttern ske senare eller hållas 
hävdfria för att möjliggöra bränning. Sådana ytor bör inte ligga på samma plats 
mer än ett år i taget. På mindre ytor kan slåtter ske redan i juni, främst på ytor 
med mycket ängsvädd.  Röjning av kulturspår vid behov. 

 

Skötselområde 2:1 Åkermark 
Areal: 1 ha 
Naturtyp: Åker 

 
Områdesspecifika mål: 
Öppen och välhävdad mark där kulturspår är väl synliga. 

Beskrivning: 
Åkermark som är relativt artrik på de magrare fläckarna. Har potential att 
utveckla större floravärden med tiden allt eftersom marken avmagras. Det finns 
flera små berghällar som går i dagen, röjningsrösen och små åkerholmar med 
lövträd och enbuskar. Delar av ytan är påverkad av vildsvinskador. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Röjningsrösen finns, liksom synlig gammal terrasskant i odlingsmarken. 

Särskilt intressanta arter: 
Jungfru Marie nycklar och svinrot. Hedsmalbi, trädgårdsgökbi, blåklockshumla, 
och ängshumla. Sexfläckig bastardsvärmare, vitfläckig guldvinge, brunfläckig 
pärlemorfjäril, amiral. 

Skötsel: 
Se generella riktlinjer för skötsel i 5.3 Åkermark. 
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Skötselområde 2:2 Åkermark 
Areal: 0,3 ha 
Naturtyp: Åker 

 
Områdesspecifika mål: 
Öppen och välhävdad mark. 

Beskrivning: 
Åker på frisk mark, bakom ladan. Frodig gräsväxt. I södra delen halvskuggigt 
och fuktigare, där växer enstaka jungfru Marie nycklar. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Brunn. 

Särskilt intressanta arter: 
Enstaka jungfru Marie nycklar. Ljunghumla och åkerhumla. 

Skötsel: 
Se generella riktlinjer för skötsel i 5.3 Åkermark. 
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Skötselområde 2:3 Åkermark 
Areal: 0,3 ha 
Naturtyp: Åker 

 
Områdesspecifika mål: 
Öppen och välhävdad mark. 

Beskrivning: 
Åkermark som ligger söder om trädgården vid bostadshuset. Marken är 
förhållandevis bördig utan större inslag av intressant flora. 

Särskilt intressanta arter: 
Ljunghumla och åkerhumla. 

Skötsel: 
Se generella riktlinjer för skötsel i 5.3 Åkermark. 
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Skötselområde 2:4 Åkermark 
Areal: 0,8 ha 
Naturtyp: Åker 

 
Områdesspecifika mål: 
Öppen och välhävdad mark. Åkerholmar med lövträd och buskar ska bevaras. 
Öppna och solbelysta stenmurar. 

Beskrivning: 
Området ligger norr om uppfartsvägen och utgörs av sluttande mark med några 
trädburna åkerholmar. Den övre delen närmast gården är flack och mer 
näringsrik med bredbladiga gräs. Åkerytan hänger samman med ängsytan 1:4 
där de artrikare delarna har avgränsats till ängsmarksskötsel där efterbetet 
släpps på efter sen slåtter. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Stenmur avgränsar i norr och en liten stenmur avskärmar från en artrik yta längs 
uppfartsvägen. 

Särskilt intressanta arter: 
Grönvit nattviol. 

Skötsel: 
Se generella riktlinjer för skötsel i 5.3 Åkermark. 
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Skötselområde 3:1 Betesmark 
Areal: 0,3 ha 
Naturtyp: Betesmark 

 
Områdesspecifika mål: 
Trädklädd betesmark med lövträd. Bestånd av slåtterfibbla ska gynnas. 

Beskrivning: 
Betesmark längst i söder som ansluter till ängsytan 1:1. Trädställning är relativt 
tät med björk och enstaka gran. Denna del har vid reservatets bildande ännu 
inte gallrats ur. Ett stort bestånd av örnbräken täcker större delen av ytan och 
sprider sig vidare in över ängsytan 1:1. Inom ytan finns också ett område med 
slåtterfibbla vilken enbart återfinns som enstaka exemplar i andra delar av 
reservatet. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Stenmur avgränsar mot skogsmarken utanför reservatet. 

Särskilt intressanta arter: 
Slåtterfibbla. 

Skötsel: 
Hugg bort gran och gallra i lövträdsskiktet. Bekämpning av örnbräken ska ske 
årligen. Slåtterfibbla ska gynnas genom att vegetationen hålls kort runt 
plantorna. Bete ska undvikas under slåtterfibblans blomningsperiod. 
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Skötselområde 3:2 Betesmark 
Areal: 0,3 ha 
Naturtyp: Betesmark 

 
Områdesspecifika mål: 
Betesmark med både öppna ytor och busk- och trädklädda partier. Den artrika 
miljön i östra delen bibehålls. 

Beskrivning: 
Betesmark söder om uppfartsvägen. Innehåller både torrare kulle och fuktigare 
mark. Den östra delen som gränsar mot ängsyta 1B är artrik men svåråtkomlig 
för slåtter varför den ingår i betesmarken. 

Särskilt intressanta arter: 
Jungfru Marie nycklar. 

Skötsel: 
Betessläpp i en mindre östra del sker efter slåtter på ängsyta 1: då det ingår i 
samma hägnad. Om bete inte är tillräcklig skötsel för att bevara artrikedom kan 
den östra delen brännas med några års mellanrum. 
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Skötselområde 3:3 Betesmark 
Areal: 0,6 ha 
Naturtyp: Betesmark 

 
Områdesspecifika mål: 
Öppen hävdad mark med lövträd. 

Beskrivning: 
Sluttande betesmark öster om trädgården mot fastighetsgränsen. Lägre delar är 
fuktiga till blöta. I sluttningen upp mot trädgården växer lövträd, bland annat 
lönn och ek och berget går i dagen. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Stenmur avgränsar ytan mot skogsmarken utanför reservatet. 

Särskilt intressanta arter: 
Ljungögontröst har tidigare noterats inom området. 

Skötsel: 
Se generella riktlinjer för skötsel i 5.4 Betesmark. 
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Skötselområde 3:4 Betesmark 
Areal: 1 ha 
Naturtyp: Betesmark 

 
Områdesspecifika mål: 
Trädbärande betesmark med lövdominans. 

Beskrivning: 
Historiskt har området varit en mer öppen miljö. Kanten mot den öppna 
ängsmarken i sydost utgör en gynnsam miljö för bin med torr sandig mark i 
solbelyst söderläge och rikligt med ljung. Området har gallrats under 
restaureringen och fågelholkar. har satts upp. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Stenmurar avgränsar mot ängsmarken och den gamla vägen. 

Särskilt intressanta arter: 
Väddsandbi. 

Skötsel: 
Ytterligare gallring för att förbättra betesmarken. Befintligt dike får hållas i 
skick. 
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Skötselområde 3:5 Betesmark 
Areal: 2,6 ha 
Naturtyp: Betesmark 

 
Områdesspecifika mål: 
Öppen välhävdad mark med solitära grova lövträd och synliga kulturspår. 
Mindre kullar med tall och ek som betas. 

Beskrivning: 
Stora beteshagen i östra delen. Här finns några fina vidkroniga ekar. 
Kulturspåren är många. Hällar går i dagen på flera platser. Vandringsleden runt 
sjön passerar igenom denna hage. Under restaureringsarbetet har stora 
röjningsinsatser gjorts, ytan var relativt igenväxt. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Här finns odlingsrösen, stenmurar både mot skogen och som inhägnad till 
tidigare odlingsyta. Man ser tydliga terrasskanter från tidigare odling. Man ser 
också delvis igenvuxna diken ner mot sjön från en period när man tog upp små 
åkertegar på den fuktiga marken. 

Särskilt intressanta arter: 
Ängshumla. 

Skötsel: 
På de betade kullarna sparas evighetsträd. Om tegarna ska uppodlas i 
pedagogiskt syfte kan det bli aktuellt att återställa och sköta de äldre dikena. 
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Skötselområde 3:6 Betesmark 
Areal: 0,8 ha 
Naturtyp: Betesmark 

 
Områdesspecifika mål: 
Öppen gräsmark. Målet kan vara svårt att uppnå för hela ytan på grund av att 
det är väldigt blött. Målet kan behöva revideras i samband med uppdatering av 
skötselplanen i den blöta delen av området. På sikt återetablera en humlegård 
på del av ytan. 

Beskrivning: 
Området utgörs delvis av tidigare utdikad odlingsmark. I norra delen och in 
mot sjön är markerna mycket blöta, trots djupa diken. I södra delen har en 
humlegård var belägen enligt historiska kartor. Området var i igenväxningsfas 
och har röjts på sly vid restaureringen. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
En tydlig terrasskant syns i södra delen mot den gamla vägen. Längs den östra 
bergskanten mot 4:1 ser man stengärdsgårdar av en typ som är vanlig i 
Bohuslän. 

Skötsel: 
Befintligt dike får hållas i skick. Om behov finns kan ytan även slås. En 
humlegård kan åter anläggas. Till humleodling får naturgödsel användas. 
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Skötselområde 4:1 Skog, bondeskog 
Areal: 1 ha 
Naturtyp: Barr- och blandskog med skötsel 

 
Områdesspecifika mål: 
Välskött traditionell ”bondeskog”. Skogsområdet skall vara ett lättillgängligt och 
variationsrikt strövområde. Skogens medelålder och mängden död ved ska öka. 
Löv och tall ska gynnas. Kulturspår ska synliggöras. I framtiden kan området 
även ställas om till trädklädd betesmark om man vill synliggöra brukandet från 
en viss historisk tidperiod. 

Beskrivning: 
Området utgörs av en uppvuxen grandominerad blandskog på kullen väster om 
sjön. Åldern är drygt 100 år. En bäck rinner genom området, den utgör 
Gåsasjöns utlopp. I området går vandringsleden runt sjön. Här finns flera 
kulturhistoriska spår med stenmurar och stenlämningar som enligt den 
landskapshistoriska utredningen kan vara rester från en byggnad och från den 
skvaltkvarn som enligt äldre kartmaterial ska ha funnits i bäcken. Historisk var 
denna miljö mer öppen och den landskapshistoriska utredningen föreslår att 
området öppnas upp och används som skogsbete eller betesmark, vilket skulle 
kunna vara en alternativ skötsel i framtiden. I närtid finns dock inte behov av 
mer betesmark. Syftet med skötseln är också att visa på skogens karaktär om 
den sköts på gammalt traditionellt sätt, med så kallat ”bondeskogsbruk”. Det 
innebär att ved och virke togs ut för husbehov genom plockhuggning och 
varsam gallring. Vid plockhuggning huggs enstaka mogna träd eller grupper av 
träd ut selektivt. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Stenmurar samt lämningar som kan vara rester av en stenbyggnad respektive 
kvarn i bäcken. 
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Skötsel: 
Skogen ska långsiktigt skötas genom gallring och plockhuggning. Evighetsträd 
som aldrig avverkas ska väljas ut i samband med skoglig åtgärd. Om död ved 
inte nyskapas naturligt i området kan död ved aktivt skapas i samband med 
åtgärd. 

 

Skötselområde 4:2 Skog, friluftsliv 
Areal: 0,4 ha 
Naturtyp: Barr- och blandskog med skötsel 

 
Områdesspecifika mål: 
Attraktiv miljö för friluftslivet. Området ska hållas relativt öppet med glest 
trädskikt så att sikt och utblickar bibehålls. Grillplats, bänkar och brygga 
underhålls. 

Beskrivning: 
Området består av  gles tallskog och några gamla hamlade eller beskurna aspar i 
sluttningen ner mot sjön, öster om den gamla vägen. Området har gallrats och 
ställts iordning för friluftslivet. Här har man fin utblick över sjön och skog och 
även över den öppna marken upp mot den norra gårdstomten. Strandzonen är 
blöt mossmark med gungfly. 

Skötsel: 
Underhållsröjning av sly ska ske vid behov. Grillplats, bänkar och brygga ska 
underhållas. Lövträd ska gynnas nära vattnet. 
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Skötselområde 4:3 Skog, bondeskog 
Areal: 1,4 ha 
Naturtyp: Barr- och blandskog med skötsel 

 
Områdesspecifika mål: 
Välskött traditionell ”bondeskog”. Skogsområdet skall vara lättillgängligt och 
variationsrikt strövområde. Skogens medelålder och mängden död ved ska öka. 
Löv och tall ska gynnas. 

Beskrivning: 
Skogsområdet är olikåldrigt med inslag av äldre träd och död ved. Åldern på 
den mogna skogen är cirka 135 år. Gran dominerar men det finns goda 
förutsättningar att gynna lövträd och tall genom riktad skötsel. Fältskiktet är väl 
utvecklat. Vandringsleden runt Gåsasjön går igenom området. Det finns också 
ett pedagogiskt syfte med skötseln  att visa på skogens karaktär  då den sköts på 
gammalt traditionellt sätt, så kallat ”bondeskogsbruk”. Detta innebär att man 
tog ut ved och virke för husbehov genom plockhuggning och varsam gallring. 
Vid plockhuggning huggs enstaka mogna träd eller grupper av träd ut selektivt. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
En stenmur avgränsar betesmarken mot skogen. 

Skötsel: 
Skogen ska långsiktigt skötas genom gallring och plockhuggning. Evighetsträd 
som aldrig avverkas ska väljas ut i samband med skoglig åtgärd. Om död ved 
inte nyskapas naturligt i området kan död ved aktivt skapas i samband med 
åtgärd.  
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Skötselområde 4:4 Skog, naturskogskvalité 
Areal: 5,1 ha 
Naturtyp: Barr- och blandskog med skötsel 

 
Områdesspecifika mål: 
Skogens prägel av orördhet och vildmark ska förstärkas. Det ska finnas rikligt 
med gamla träd och död ved. Arter knutna till naturskogar och våtmark skall 
kunna etablera sig och leva kvar samt utvecklas i livskraftiga populationer. Spår 
av skogsbruk och skötselinsatser ska synas i så liten omfattning som möjligt. 
Fossil åkermark ska synliggöras. 

Beskrivning: 
Skogsområde med varierad flerskiktad äldre blandbarrskog med vissa 
naturskogskvaliteter runt och norr om Gåsasjön. Skogen har en ålder på mellan 
70 och 115 år. Vandringsleden runt Gåsasjön går genom området och är här 
delvis spångad. Här har man fin utblick över sjön upp mot de öppna markerna 
på höjden. Nära nuvarande landsvägen går den gamla vägen som delar denna 
yta. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Fossil åkermark finns norr om sjön och diken från torvbrytning. 

Skötsel: 
Området lämnas till stor del för fri utveckling. Enstaka mindre skötselinsatser 
som till exempel frihuggning av enstaka lövträd och tall för att hindra att gran 
tar över får göras. Kulturmiljön med fossil åkermark ska synliggöras. Naturliga 
störningar i form av vindfällen, översvämningar och insekts- och svampangrepp 
samt betespåverkan av vilt får förekomma och skall normalt inte förhindras.  

 

  



 

40 
 

Skötselområde 4:5 skog för omställning 
Areal: 2,9 ha 
Naturtyp: Barr- och blandskog med skötsel 

 
Områdesspecifika mål: 
Påskynda utveckling mot naturskogskvalitet. Variationen och den biologiska 
mångfalden ska på sikt öka genom större andel lövträd, större åldersvariation,  
större andel död ved av olika grovlek och i olika nedbrytningsstadier samt ett 
väl utvecklat fältskikt. Uttagen av träd ska enbart göras för bästa 
naturvårdsnytta. På mycket lång sikt kan området läggas samman med 
skötselområde 4:4. 

Beskrivning: 
Skog för omställning. Yngre täta granbestånd med en ålder på mellan 30 och 60 
år. Skogen är till övervägande del sluten med inget eller dåligt utvecklat fältskikt 
av mossor och ris och lågt naturvärde. För att öka de biologiska värdena krävs 
riktade skötselinsatser under en längre övergångsperiod. 

Skötsel: 
Succesivt gallra och hugga upp gläntor för att påskynda utveckling mot 
naturskogskvalitet. I de täta bestånden huggs ett antal små luckor/gläntor i syfte 
att öka variationen och andelen löv i området. Dessa luckor lämnas sedan åt 
självföryngring. Luckhuggning kan utformas något olika inom olika områden. 
De uppväxande träden kan lämnas för fri utveckling och utvecklas mot något 
som liknar lövbrännor, men det kan även göras selektiva röjningar och 
gallringar för att gynna vissa trädslag. Lågor, döda träd, hålträd, deformerade 
träd och äldre lövträd skall normalt lämnas. Skötselperioden för att nå höga 
naturvärdenberäknas vara 1 – 70 år. En första åtgärd bör göras inom den 
närmaste femårsperioden. 
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Skötselområde 5:1 Gåsasjön 
Areal: 1 ha 
Naturtyp: Sjö och våtmark med fri utvecklig 

 
Områdesspecifika mål: 
Vildmarkskaraktär med naturliga kantzoner ska bibehållas. 

Beskrivning: 
Gåsasjön är omgiven av en zon med myrmark, gungfly. Fast botten längs 
stränderna saknas kring större delen av sjön. Den omges av skog och våtmark 
men öppnar upp mot den öppna brukade marken i söder. På sjöns östra sida 
finns en våtmark om 0,5 ha med spår av torvbrytning. Det är ännu oklart om 
det förekommer fisk i sjön, provfiske ska genomföras. Det finns en historisk 
notering om av att sjön saknar fisk men ett båtliknande föremål som använts i 
sjön låg nära den gamla bryggan vilket kan tyda på annat. Lodning av sjön har 
genomförts och visar på ett största djup av 5,6 meter. 

Särskilt intressanta arter: 
Hjortron. 

Skötsel: 
Sjön och kantzonen med blöt våtmark lämnas för fri utveckling. Brygga får 
anläggas på samma plats som äldre brygga tidigare funnits och där marken är 
fast fram till vattenkanten. 

 

  



 

42 
 

Skötselområde 5:2 Kroksmossen med omgivande skog 
Areal: 7,1 ha 
Naturtyp: Sjö och våtmark med fri utveckling 

 
Områdesspecifika mål: 
Relativt öppen myr omgärdad av flerskiktad barrblandskog med många gamla 
träd, rikligt med död ved och inslag av lövträd. 

Beskrivning: 
Området utgör del av Kroksmossen med kantzon av sumpskog och senvuxna 
tallar. Mossen är relativt opåverkad och saknar tydlig påverkan av mänsklig 
aktivitet. I skötselområdet inkluderas också två angränsande talldominerade 
flerskiktade skogspartier på fuktig torvmark med en ålder på drygt 100 år. Ett 
mindre område i söder mot landsvägen och ett större i nordost om cirka 1 ha 
mellan mossen och den yngre skogen i 4:5. 

Skötsel: 
Fri utveckling.  
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Skötselområde 6:1 Entré, gårdsmiljö, väg 
Areal: 0,9 ha 
Naturtyp: Entré och tomtmark 

 
Områdesspecifika mål: 
Entrén ska vara tydlig och välkomnande med anvisad parkering och 
information. Tillgänglighetsanpassad parkeringsplats ska finnas uppe vid 
gården. Artrika vägkanter ska bevaras. 

Gårdsmiljön kring bostadshuset ska vara omskött. Byggnader och dess olika 
funktion ska synliggöras. Rastplats med bord och bänkar ska finnas. 

Beskrivning: 
I entréområdet nere vid landsvägen finns parkering för besökande till 
reservatet. Här ligger också en av byggnaderna som hör till gården, en såg. 

Längs grusvägen, från parkeringen till gården, finns artrika vägkanter med rik 
blomning under hela säsongen. Längs vägen upp mot gården på kullen har man 
bra utblick över de artrika ängsmarkerna och vid tiden för orkidéernas 
blomning ser man tydligt lila fält i ängen. Grusvägen upp och förbi gården är 
samfälld med grannfastigheterna. 

Gårdsmiljön omfattar ett flertal byggnader: bostadshus; ladugård; garage; 
pannhus med rum; mindre sågbyggnad och jordkällare. Toalett för besökare 
kommer att anordnas. Runt bostadshuset finns rabatter, gräsmatta och fruktträd 
samt några större lövträd. En tillgänghetsanpassad parkeringsplats finns invid 
garaget. 

På de gräsytor som sköts mindre intensivt, till exempel kring ladugård och 
uppfart mot bostadshuset finns viktiga blomresurser för bin med rikligt 
förekomst av bland annat gulvial, vitklöver och johannesört. Genom att klippa 
gräset där mer sällan kan blomning erhållas hela sommarsäsongen. Vid 
bostadshuset står två hamlade lönnar. De har återhamlats under 
restaureringsarbetet. Den ena lönnen är boplats för talgoxar. Bakom ladugården 
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finns ytor med tydligt gödselpåverkad mark med brännässlor och kirskål. De 
som växer nära gränsen till ängsmarken behöver bevakas så de inte sprider sig. 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Sågverk vid infarten och en äldre väg/före detta fägata från gården vidare 
österut. 

Särskilt intressanta arter: 
Gulvial, vitklöver, äkta johannesört och prästkrage. Långhornsbi, väggsidenbi, 
ängshumla, ljunghumla, åkerhumla, mörk jordhumla och ljus jordhumla. 

Invasiva arter eller problemarter: 
Kirskål och brännässlor förekommer bakom ladugården.  

Skötsel: 
Gårdsmiljön med byggnader och trädgård hålls i ordning. Delar av gräsytan kan 
skötas som äng eller klippas mer sällan så att man får en kontinuerlig blomning. 
Kirskålsbestånd bakom det lilla såghuset och brännässlor vid ladan hålls efter så 
det inte sprider sig till ängsmarkerna. 

Parkeringsplatser och informationstavlor underhålls. Artrika vägkanter slås sent 
på säsongen, efter blomning, så att entrén är blomrik under hela växtsäsongen. 
Vid underhåll och förstärkning av vägar ska det översta lagret vara finare 
material och de artrika vägkanterna ska bevaras. 

 

Skötselområde 6:2 Norra gårdstomten 
Areal: 0,5 ha 
Naturtyp: Entré och tomtmark 

 
Områdesspecifika mål: 
Gårdstomten ska vara omskött och byggnader bevaras. Kulturspår, så som den 
gamla vägen, husgrunder och stenmurar, ska synliggöras. Rastplats med bord 
och bänk ska finnas. Artrika vägkanter ska bevaras. Äldre hamlade träd ska 
bevaras och nya hamlade träd skapas.  
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Beskrivning: 
Området omfattar den norra gårdstomten med husgrunder, lillstuga och lada 
samt den gamla vägen. Vägen har en naturlig ålderdomlig karaktär som bör 
bevaras och hållas gräsbevuxen. Utmed vägen finns en artrik flora och flera 
ängssvampar. Tomtplatsen ligger högt med fin utsikt mot sjö och skog i norr, 
men även över ängarna och hagarna. Flera gamla hamlade askar och en grov 
hamlad björk står på tomten. På tomten ligger en kvarnsten som eventuellt kan 
komma från en liten kvarn som finns markerad på 1793 års karta över Gåshult. 
En gammal traktor av märket Bolinder Munktell står kvar på den öppna ytan 
framför ladan. Rastplats med bord och bänk finns. 

På området fanns en del trädgårdsväxter kvar som flyttats till de ordnade 
rabatterna vid boningshuset, till exempel jätterams, bolltistel och pingstliljor. I 
området finns även någon bondsyren och vresros vilka räknas som invasiva 
men här inte bedöms utgöra något problem. Marken är mager och ytorna 
omkring har skötsel. Så länge de inte sprider sig bidrar de till en traditionell 
växtlighet på gårdstomten. De arterna som bedöms utgöra ett problem här är 
parksallat och vintergröna. Det finns även lite penningblad som växer 
tillsammans med dessa. 

Parksallat och vintergröna växer på, in mellan stenarna och kring den gamla 
husgrunden. Parksallaten sprider sig söderut mot en av de mest värdefulla 
ängarna.  

Fornlämningar och kulturhistoriska spår: 
Gammal väg, grund från bostadshus och ekonomibyggnad, kvarnsten, stenmur 

Särskilt intressanta arter: 
Åkervädd och prästkrage. Ängsmetallvinge hedcitronbi, ängssmalbi och 
hushumla. 

Invasiva arter eller problemarter: 
Parksallat, vintergröna och penningblad. 

Skötsel: 
Gårdsmiljön med byggnader och trädgård hålls i ordning. Arterna parksallat, 
vintergröna och penningblad bekämpas med lämpliga metoder med målet att de 
utrotas från platsen. Ytor där de förekommer i gräsmarken kring husgrunden 
kan hållas kortklippta. På husgrunden kan man slå upprepade gånger så att inga 
plantor går i frö i kombination med manuell bekämpning av unga skott 
alternativt täcka del av beståndet under minst två säsonger. Att de växer inne i 
muren mellan stenar i en kulturlämning gör bekämpningen svårare. Ett 
alternativ värt att prova är bekämpning med hetvatten. Unga askar som sparats 
vid röjning kan nyhamlas. Del av gräsytan kan skötas som äng eller klippas mer 
sällan. Den gamla vägen sköts som äng med sen slåtter.  
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7 Uppföljning, dokumentation och revidering 
Inom ramen för skötseln av reservatet ingår att fortlöpande bedöma om 
vidtagna åtgärder är ändamålsenliga för att uppnå skötsel- och kvalitetsmål. Om 
så inte är fallet skall skötselåtgärderna ändras. 

Viss miljöövervakning av florans utveckling bör göras för att kunna bedöma 
skötselns effekt. Några kontrollytor bör inventeras var 3:e år. I kontrollytor kan 
ingå både bevakning av specifika utvalda bestånd av kärlväxtarter och fasta 
provytor som slumpas ut för att följa arters utbredning över tid. Stora delar av 
de artrika områdena har tidigare inventerats av Länsstyrelsen inom den 
rikstäckande Ängs- och betesmarksinventeringen, 2002 respektive 2019. 

Dokumentation och årlig uppföljning av skötselåtgärder på ängsmarken ska 
bidra till att effektivisera måluppfyllelsen. Andra uppföljande eller 
kompletterande artinventeringar inom reservatet är positivt och om de 
dokumenteras bidrar det till möjligheten att utforma skötseln på bästa sätt. 
Genomförda uppföljningar och dokumentation utgör underlag för framtida 
revideringar av skötselplanen. Större skötselåtgärder redovisas årligen. 

Åtgärder för bekämpning av invasiva arter och problemarter bör beskrivas 
särskilt så att erfarenheter kan appliceras på andra områden. 

Skötselplanen skall vid behov revideras vart 10:e år eller när berörda parter 
anser det påkallat. Beslut om den reviderade skötselplanen ska tas av 
kommunstyrelsen. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  Karta över skötselområden 

Bilaga 2. Artlista 
 



Reservatsgräns

Betesmark

Gårdsmiljö

Sjö/myr

Skog

Tidigare åkermark

Ängsmark

Teckenförklaring

Bilaga 1. Karta över skötselområden i 
Naturreservatet Gåshult



Bilaga 2. Artlista  
Kärlväxter       
Artnamn Vetenskapligt namn Kategori (*) Skötselområde 
Ask Fraxinus excelsior EN 1:2, 3:5, 6:2 
Asp Populus tremula     
Björk Betula sp.     
Blekstarr Carex pallescens T   
Blodrot Potentilla erecta T   
Blåbär Vaccinium myrtillus     
Blåsuga Ajuga pyramidalis     
Borsttåg Juncus squarrosus NT, T 1:2, 1:4, 2:1, 2:2, 2:4, 

3:2, 3:3 
Brokförgätmigej Myosotis discolor     
Brunört Prunella vulgaris     
Brännässla Urtica dioica     
Daggkåpa Alchemilla vulgaris     
Darrgräs Briza media T 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 2:1, 

2:2, 2:4, 3:2, 3:3 
Ek Quercus sp.     
Ekorrbär Maianthemum bifolium     
En Juniperus communis     
Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum     
Fårsvingel Festuca ovina T   
Gran Picea abies     
Granspira Pedicularis sylvatica NT, T 1:2 
Groblad Plantago major     
Gråfibbla Pilosella officinarum T   
Gräslök Allium schoenoprasum     
Grässtjärnblomma Stellaria graminea     
Grönvit nattviol Platanthera chlorantha §, T 1:1- 1:5, 2:4 
Gulvial Lathyrus pratensis   6:1 
Gökärt Lathyrus linifolius T   
Hallon Rubus idaeus     
Harstarr Carex leporina     
Harsyra Oxalis acetosella     
Hirsstarr Carex panicea T   
Hjortron Rubus chamaemorus   5:1 
Hundkäx Anthriscus sylvestris     
Hundstarr Carex nigra T   
Hundäxing Dactylis glomerata     
Hönsarv Cerastium fontanum     
Höskallra Rhinanthus angustifolius T 1:2, 1:4 
Höstfibbla Scorzoneroides autumnalis     
Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata 

subsp. maculata 
§, T 1:1- 1:5, 2:1, 2:2, 3:2 

 
Jungfrulin Polygala vulgaris T 1:1- 1:5, 2:1, 2:2, 3:3 
Kamäxing Cynosurus cristatus     



Kattfot Antennaria dioica T 1:1, 1:5 
Klasfibbla Crepis praemorsa NT 2:1 
Klockljung Erica tetralix   3:3 
Klockpyrola Pyrola media   1:1, 1:5 
Knapptåg Juncus conglomeratus T   
Knippfryle Luzula campestris     
Knägräs Danthonia decumbens T   
Krusskräppa Rumex crispus     
Kruståtel Avenella flexuosa     
Krypvide Salix repens subsp. repens     
Kråkvicker Vicia cracca     
Kvickrot Elytrigia repens     
Käringtand Lotus corniculatus     
Kärrsilja Peucedanum palustre     
Kärrtistel Cirsium palustre     
Kärrviol Viola palustris     
Lentåtel Holcus mollis     
Liljekonvalj Convallaria majalis     
Lingon Vaccinium vitis-idaea     
Liten blåklocka Campanula rotundifolia T 1:2 
Ljung Calluna vulgaris T   
Ljungögontröst Euphrasia micrantha VU 3:3 
Loppstarr Carex pulicaris NT, T   
Luddtåtel Holcus lanatus     
Lönn Acer sp.   6:2 
Nattviol Platanthera bifolia §, T 1:1- 1:5, 3:3 
Natt och dag Melampyrum nemorosum   3:3 
Nysört Achillea ptarmica     
Ormrot Bistorta vivipara   1:5 
Oxel Sorbus intermedia   1:2 
Parksallat Lactuca macrophylla HI 6:2 
Pillerstarr Carex pilulifera T   
Piprör Calamagrostis arundinacea   1:1 
Prästkrage Leucanthemum vulgare T 1:4, 6:1, 6:2 
Revfibbla Pilosella lactucella T 1:4, 1:5, 2:4 
Rotfibbla Hypochaeris radicata   1:1, 1:2, 1:5 
Rödklöver Trifolium pratense     
Rödsvingel Festuca rubra   1:2 
Rödven Agrostis capillaris T   
Röllika Achillea millefolium     
Rönn Sorbus aucuparia     
Skogsfräken Equisetum sylvaticum     
Skogskovall Melampyrum sylvaticum     
Skogslönn Acer platanoides     
Skräppa Rumex sp.   1:2, 2:2 
Slåtterfibbla Hypochaeris maculata NT, T 1: 1- 1:4, 2:1, 2:4, 3:1 
Slåttergubbe Arnica montana VU, §, T 1:1- 1:5, 2:4, 3:3 
Smultron Fragaria vesca     

https://artfakta.se/naturvard/taxon/convallaria-majalis-222812


Smörblomma Ranunculus acris     
Smörbollar Trollius europaeus §, T 1:2, 3:3 
Sommarfibbla Leontodon hispidus NT, T 1:1, 1:2, 1:4, 2:1, 2:2, 

2:4, 3:1, 3:2 
Späd ögontröst Euphrasia stricta var. 

tenuis 
T 1:3 

 
Stagg Nardus stricta T   
Stjärnstarr Carex echinata     
Stor blåklocka Campanula persicifolia T   
Stor låsbräken Botrychium virginianum VU, §, T 1:4 
Stormåra Galium mollugo     
Sumpförgätmigej Myosotis laxa   1:2 
Svartkämpar Plantago lanceolata T   
Svinrot Scorzonera humilis NT, T 1:1- 1:3, 1:5, 2:1, 3:3, 

3:5 
Sydvårbrodd Anthoxanthum odoratum     
Syren Syringa vulgaris SE 6:2 
Sälg Salix caprea     
Tall Pinus sylvestris     
Teveronika Veronica chamaedrys     
Tidig fältgentiana Gentianella campestris 

var. suecica 
EN 

  
Trådtåg Juncus filiformis T   
Tuvtåtel Deschampsia cespitosa     
Tätört Pinguicula vulgaris     
Vanlig smörblomma Ranunculus acris subsp. 

acris 
  

  
Vattenmåra Galium palustre     
Veketåg Juncus effusus     
Vide Salix sp.     
Vildapel Malus sylvestris     
Vildlin Linum catharticum T 1:2, 1:3 
Vintergröna Vinca minor SE 6:2 
Vitgröe Poa annua     
Vitklöver Trifolium repens   6:1 
Vitmåra Galium boreale T   
Vitsippa Anemone nemorosa     
Vresros Rosa rugosa SE 1:2 
Vårfryle Luzula pilosa     
Vårstarr Carex caryophyllea NT, T   
Vägtåg Juncus bufonius     
Åkervädd Knautia arvensis T 1:2, 2:4, 6:1, 6:2 
Äkta johannesört Hypericum perforatum   6:1 
Älggräs Filipendula ulmaria     
Ängsfryle Luzula multiflora     
Ängsgröe Poa pratensis     
Ängshavre Helictochloa pratensis   1:3 
Ängskavle Alopecurus pratensis     

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/rosa-rugosa-223120


Ängskovall Melampyrum pratense     
Ängsskallra Rhinanthus minor T 1:1- 1:5 
Ängssvingel Schedonorus pratensis     
Ängssyra Rumex acetosa     
Ängsviol Viola canina T   
Ängsvädd Succisa pratensis T 1:1- 1:3, 1:5, 2:1, 2:2, 

3:2, 6:2 
Ärenpris Veronica officinalis T 3:3 
Örnbräken Pteridium aquilinum   1:1, 3:1 
        
Lavar       
Artnamn Vetenskapligt namn Kategori (*) Skötselområde 
Almlav Gyalecta ulmi VU 6:2 
        
Mossor       
Artnamn Vetenskapligt namn Kategori (*) Skötselområde 
Blommossa Schistidium sp.   6:1 
Guldlock Homalothecium sericeum   6:1, 6:2 
Murtuss Tortula muralis   6:1 
Stor hättemossa Orthotrichum lyellii   6:2 
Strimhättemossa Orthotricium affine   6:2 
Trubbhättemossa Orthotricium 

obtustifolium 
  6:1 

Trädhättemossa Orthotricium speciosum   6:2 
        
Svampar       
Artnamn Vetenskapligt namn Kategori (*)   
Aprikosfingersvamp Clavulinopsis luteoalba     
Backnopping Entoloma atrocoeruleum NT   
Bandad navelrödling Entoloma undatum     
Bleknopping Entoloma sericellum     
Blodvaxskivling Hygrocybe coccinea     
Broskrödhätting Entoloma infula     
Broskvaxskivling ygrocybe laeta     
Clavulinopsis laeticolor Clavulinopsis laeticolor     
Dofttrattskivling Clitocybe fragrans     
Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum     
Entoloma cuspidiferum Entoloma cuspidiferum     
Entoloma exile Entoloma exile     
Entoloma formosum Entoloma formosum     
Entoloma longistriatum Entoloma longistriatum     
Entoloma rhombisporum 
var. rhombisporum 

Entoloma rhombisporum 
var. rhombisporum   

  

Entoloma sodale Entoloma sodale     
Entoloma solstitiale Entoloma solstitiale     
Fager vaxskivling 
 

Hygrocybe 
aurantiosplendens 

NT 
 

  

Fjällig jordtunga Geoglossum fallax     

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/orthotrichum-speciosum-2538


Gliophorus laetus var. 
flavus 

Gliophorus laetus var. 
flavus   

  

Gliophorus laetus var. 
laetus 

Gliophorus laetus var. 
laetus   

  

Grå vaxskivling Gliophorus irrigatus     
Gråblå nopping Entoloma mougeotii     
Gråbrun sammetsmusseron Dermoloma cuneifolium     
Gul vaxskivling Hygrocybe chlorophana     
Hagfingersvamp Clavulinopsis helvola     
Hagjordtunga Geoglossum starbaeckii NT   
Hagnopping Entoloma turci NT   
Honungsvaxskivling Hygrocybe reidii     
Hygrocybe acutoconica var. 
acutoconica 

Hygrocybe acutoconica 
var. acutoconica   

  

Kantarellvaxskivling Hygrocybe cantharellus     
Knopprödhätting Entoloma papillatum     
Knoppvaxing Hygrocybe subpapillata NT   
Korpnopping Entoloma corvinum NT   
Lila vaxskivling Cuphophyllus flavipes NT   
Ljusskivig lerskivling 
 

Camarophyllopsis 
schulzeri 

NT 
 

  

Lutvaxskivling Neohygrocybe nitrata NT   
Maskfingersvamp Clavaria fragilis     
Mjölrödskivling Entoloma prunuloides NT   
Musseronvaxskivling Cuphophyllus fornicatus NT   
Mönjevaxskivling Hygrocybe miniata     
Mörkfjällig vaxskivling Hygrocybe turunda     
Naggnopping Entoloma serrulatum     
Olivjordtunga agg. 
 

Microglossum olivaceum 
s.lat. 

T 
 

  

Papegojvaxskivling/ 
rödgrön vaxskivling 

Gliophorus psittacinus s. 
lat.   

  

Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima NT   
Rodnande lutvaxskivling Neohygrocybe ingrata VU   
Rökfingersvamp Clavaria fumosa NT   
Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea NT, T   
Sepiarödling Entoloma jubatum NT   
Sepiavaxskivling Neohygrocybe ovina VU   
Silkesrödhätting Entoloma sericeum     
Småvaxskivling Hygrocybe insipida     
Spröd vaxskivling Hygrocybe ceracea     
Stornopping Entoloma griseocyaneum NT, T   
Strimnopping Entoloma asprellum     
Stråfingersvamp Clavaria flavipes NT   
Svart jordtunga Geoglossum umbratile     
Svartkremla Russula nigricans     
Toppig narrmusseron Porpoloma pes-caprae EN   
Toppslätskivling Psilocybe semilanceata     
Toppvaxskivling Hygrocybe conica     



Trattnavling 
 

Pseudoclitocybe 
cyathiformis   

  

Violett fingersvamp Clavaria zollingeri VU   
Vit vaxskivling 
 

Cuphophyllus virgineus 
s.lat.     

Vridfingersvamp Clavaria amoenoides VU   
Ängsfingersvamp Clavulinopsis corniculata     
Ängsnopping Entoloma poliopus     
Ängsvaxskivling 
 

Cuphophyllus pratensis s. 
lat.     

        
Fladdermöss       
Artnamn Vetenskapligt namn Kategori (*)   
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus §   
Vattenfladdermus Myotis daubentonii §   
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii NT, §   
        
Fåglar       
Artnamn Vetenskapligt namn Kategori (*)   
Bofink Fringilla coelebs     
Buskskvätta Saxicola rubetra NT   
Grå flugsnappare Muscicapa striata     
Gröngöling Picus viridis     
Hussvala Delichon urbicum VU   
Hämpling Linaria cannabina     
Ladusvala Hirundo rustica     
Lärkfalk Falco subbuteo     
Lövsångare Phylloscopus trochilus     
Rödhake Erithacus rubecula     
Större hackspett Dendrocopos major     
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT   
Talgoxe Parus major     
Taltrast Turdus philomelos §   
Trädgårdssångare Sylvia borin     
Trädpiplärka Anthus trivialis     
Törnskata Lanius collurio §   
        
Groddjur       
Artnamn Vetenskapligt namn Kategori (*)   
Åkergroda Rana arvalis §   
        
Molusker       
Artnamn Vetenskapligt namn Kategori (*) Skötselområde 
Brun skogssnigel Arion fuscus    4:2 
Hedgrässnäcka Vallonia excentrica    1:3/6:2 
Kärrbuksnäcka Zonitoides nitidus    4:1 
Skogsagatsnäcka Cochlicopa lubrica    1:3/6:2, 4:1 
Skogskonsnäcka Euconulus fulvus   1:3/6:2, 4:2 



Strimglanssnäcka Nesovitrea hammonis    1:3/6:2, 4:1, 4:2 
Strävskruvsnäcka Columella aspera    4:2 
Större bärnstenssnäcka Succinea putris    4:1 
Sumpsnigel Deroceras laeve    4:1 
Svampsnigel Malacolimax tenellus    4:2 
Trädgårdssnäcka Cepaea hortensis    1:3/6:2, 4:1, 4:2 
Åkersnigel Deroceras reticulatum    1:3/6:2 
Ängssnigel Deroceras agreste    1:3/6:2 
        
Ryddradslösa djur       
Artnamn Vetenskapligt namn Kategori (*) Skötselområde 
Amiral Vanessa atalanta   2:1 
Backhumla Bombus humilis     
Bandad humlebagge Trichius fasciatus     
Blodbin Sphecodes sp.   1;1 
Blåklockshumla Bombus soroeensis   1:1, 2:1 
Bronssmalbi Lasioglossum leucopus   1:1 
Brunfläckig pärlemorfjäril Boloria selene T 2:1 
Buksamlarbin Megachilidae sp.     
Citronfjäril Gonepteryx rhamni   1:1 
Fibblemurarbi Osmia leaiana     
Guldsandbi Andrena marginata NT 1:1 
Gökbin Nomada sp.     
Hedcitronbi Hylaeus incongruus   1:1, 6:2 
Hedsmalbi Lasioglossum villosulum   2:1 
Honungsbi Apis mellifera     
Hushumla Bombus hypnorum   6:2 
Hussnylthumla Bombus norvegicus   1:1 
Ljungblåvinge Plebejus argus     
Ljunghumla Bombus jonellus   1:3, 2:2, 2:3, 6:1 
Ljungsandbi Andrena fuscipes     
Ljus jordhumla Bombus lucorum   1:2, 1:3, 6:1 
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus     
Lundsandbi Andrena subopaca   1:1 
Långhornsbi Eucera longicornis   6:1 
Mindre guldvinge Lycaena phlaeas   1:1 
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola     
Myrpärlemorfjäril Boloria aquilonaris   1:3 
Mörk jordhumla Bombus terrestris   1:3, 6:1 
Nässelfjäril Aglais urticae   1:1, 1:2 
Prydlig pärlemorfjäril Boloria euphrosyne T   
Påfågelöga Aglais io   1:1 
Rutig buskmätare Chiasmia clathrata     
Sandbin Andrena sp.     
Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT, T 2:1 
Sicus ferrugineus Sicus ferrugineus     



Silverstreckad 
pärlemorfjäril 

Argynnis paphia 1:1 

Skogsgökbi Nomada panzeri 1:2 
Skogsnätfjäril Melitaea athalia T 1:3 
Smalbin Lasioglossum sp. 
Smultronvisslare Pyrgus malvae T 1:2 
Smågökbi Nomada flavoguttata 1:1 
Sorgmantel Nymphalis antiopa 1:2 
Stenhumla Bombus lapidarius 1:2 
Svartsmalbi Lasioglossum fratellum 1:1 
Tandsandbi Andrena denticulata 1:1 
Trädgårdsgökbi Nomada ruficornis 2:1 
Trädgårdshumla Bombus hortorum 
Trädgårdssandbi Andrena haemorrhoa 1:2 
Vialsandbi Andrena lathyri 
Vinbärsfuks Polygonia c-album 1:1 
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae T 1:1, 2:1 
Vårsandbi Andrena praecox 1:2 
Väddsandbi Andrena hattorfiana 1:1, 1:2, 3:4 
Väggsidenbi Colletes daviesanus 1:2, 6:1 
Åkerhumla Bombus pascuorum 1:1, 1:3, 2:2, 2:3, 6:1 
Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino 
Ängshumla Bombus pratorum 1:3, 2:1, 3:5, 6:1 
Ängsmetallvinge Adscita statices NT 1:3, 6:2 
Ängsmätare Ematurga atomaria 
Ängssmalbi Lasioglossum albipes 1:1, 1:2, 6:2 
Ängssmygare Ochlodes sylvanus 
Ängssnylthumla Bombus sylvestris 
Ärtsandbi Andrena wilkella 1:1, 1:2 

* arter klassade enligt ArtDatabankens nationella rödlista 2020; nära hotad (NT), sårbar (VU) och
starkt hotad (EN). Arter som berörs av Artskyddsförordningen markeras med (§). Främmande
arter; hög risk för invasivitet (HI), mycket hög risk för invasivitet (SE). Typiska arter för
gräsmarker (stagg-gräsmarker 6230, silikatgräsmarker 6270, fuktängar 6410 och slåtterängar i
låglandet 6510) markeras med (T)
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Fastighetsförteckning 

2021-12-07 - uppdatering 
Ärendenummer 

O219071 

Dnr 4/2021 

Ärende Fastighetsförteckning berörande naturreservat Gåshult 3:3. 

Kommun: Borås Län: Västra Götaland 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Gåshult 3:3 Borås Kommun 

501 80 BORÅS 

Marksamfälligheter inom området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Gåshult s:1 

Gåshult s:2 

Gåshult 3:3 

Fräsefjäll 1:3 

Gåshult 3:1 

Hjälmryd 1:16 

Delägande fastigheter är ej 
fullständigt redovisade i FR. 

Väg 

Väg 

Anläggningssamfälligheter inom området (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

 Gåshult ga:1  Aplakulla 1:6 

 Bredareds-Ekarebo 1:1  

 Fräsefjäll 1:3 

 Gåshult 3:1, 3:3, 3:4 

 Hjortsberg 1:5 

 Porsnabben 1:1 

 Tranebo 1:12 

 Vemmenhult 1:10, 2:1, 3:8, 3:29, 
3:32 

 Västra Boda 1:44 

Delägande fastigheter är ej 
fullständigt redovisade i FR. 

Väg 

Bilaga 4. Sakägarförteckning
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Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter

mineral/torv)

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

1490K-2020/6.1 Gåshult 3:1 

Tage Mikael Peter Eriksson 
Elsa Anna Magdalena Eriksson 
Björsbo 1 
441 94 Alingsås 

Väg 

 1490K-2020/6.2 Gåshult 3:4 

Persson, Jerry Thor-Björn 
Abberås 10 
513 94 Sparsör 

Väg 

15-BRE-505.1 Gåshult 3:2 

Erik Gunnar Holmberg 
Gåshult 2 
504 96 Bredared 

Väg 

15-BRE-505.2 Gåshult 3:2 

Erik Gunnar Holmberg 
Gåshult 2 
504 96 Bredared 

Vattentäkt, rätt att taga 
vatten ur befintlig brunn 
medelst underjordisk 
vattenledning. 

15-BRE-505.3 Gåshult 3:2 

Erik Gunnar Holmberg 
Gåshult 2 
504 96 Bredared 

Avlopp 

15-BRE-505.4 Gåshult 3:3 

Borås Kommun 

501 80 BORÅS 

Väg 

15-IM3-57/956.1 Trollhättan Lextorp 7:1 

Vattenfall Eldistribution AB 
Ru 2560 
169 92 Stockholm 

Kraftledning 

1490IM-07/26156.1 Vänersborg Begonian 10

Vattenfall Eldistribution AB 
Ru 2560 
169 92 Stockholm 

Kraftledning, nätstation 

15-IM3-81/4994.1 Härryda Stockabäck 1:14 
Vattenfall Eldistribution AB 
Ru 2560 
169 92 Stockholm 

Kraftledning 
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Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Bredared 1:4 Peter Eriksson 
Björsbo 1 
441 94 ALINGSÅS 
Magdalena Eriksson 
Björsbo 1 
441 94 ALINGSÅS 

Fräsefjäll 1:3 Elsie Birgitta Samuelsson 
Alingsåsvägen 13  
504 92 HEDARED 

Sten Rolf Bernhard Samuelsson 
Alingsåsvägen 13  
504 92 HEDARED 

Gåshult 3:1 Magdalena Eriksson 
Björsbo 1  
441 94 ALINGSÅS 

Peter Eriksson 
Björsbo 1  
441 94 ALINGSÅS 

Gåshult 3:2 Bengt Gunnar Micael Holmberg 
Larsagården 12  
504 92 HEDARED 

Anna Maria Holmberg 

Larsagården 12  
504 92 HEDARED 

Gåshult 3:4 Jerry Persson 
Abberås 10  
513 94 SPARSÖR 

Hjortsberg 1:5 Svante Andersson 
Hjortsberg 15  
504 96 BREDARED 

Hjälmryd 1:16 Magdalena Eriksson 
Björsbo 1  
441 94 ALINGSÅS 

Peter Eriksson 
Björsbo 1  
441 94 ALINGSÅS 

Porsnabben 1:1 Fredrik Antonsson 
Porsnabbens Gård 1 
441 94 ALINGSÅS 

Camilla Antonsson 
Folkungagatan 8 Lgh 1203 
411 02 GÖTEBORG 

Tranebo 1:12 Fredrik Antonsson 
Porsnabbens Gård 1 

441 94 ALINGSÅS 
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Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Camilla Antonsson 
Folkungagatan 8 Lgh 1203 
411 02 GÖTEBORG 

Vemmenhult 2:1 Per Larsen Andersen 
Ö Linderupvej 272 
DK-9740 Jerslev J 
DANMARK 

Vemmenhult 3:36 Görgen Artur Ivar Samuelsson 
Sågaregatan 25  
516 32 DALSJÖFORS 

Västra Boda 1:12 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 
Torsgatan 4 
105 22 STOCKHOLM 

Västra Boda 1:44 Staten Naturvårdsverket 

106 48 STOCKHOLM 

Upplysning 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.  
Utredningen saknar rättskraft. 
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Övriga intressenter 

Fjärrvärme Borås Energi och Miljö AB 
Box 1713  
501 17 Borås 

Starkström Borås Elnät AB 
Box 1714 
501 17 Borås 

Vattenfall Eldistribution 
Ru 2560 
169 92 Stockholm 

Sandhults-Sandareds Elektriska ek.för 
Hagavägen 11 
518 40 Sjömarken 

Tele Telia Sonera Skanova Access AB 
Nät och Produktion 
Tommy Isaksson D3N 
405 35 Göteborg 

Vatten och avlopp Borås Energi och Miljö 
VA-avdelningen  
Box 1713 
501 17 Borås 

Dagvatten Tekniska förvaltningen 
Borås Stad  
501 80 Borås 

Borås Energi och Miljö 
VA-avdelningen  
Box 1713 
501 17 Borås 

Fastighetsförteckningen upprättad av A-C Thörner 



Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx

Mia Magnusson, 033-357098 
mia.magnusson@boras.se 

Sida 

1(2) 

Datum 

2022-03-10 

Bilaga 5. Sändlista remiss förslag till bildande 

av Naturreservatet Gåshult 

1. Sakägare – framgår av sakägarförteckning 2021-12-07

2. Sandhults-Sandareds Elektriska ek.för., Hagavägen 11, 518 40

Sjömarken

3. Telia Sonera Skanova Access AB, Nät och produktion, 405 35

Göteborg

4. Bredareds Fiber ekonomiska förening, Valsjöryd 2, 504 96 Bredared

5. Vattenfall Eldistribution, Ru 2560, 169 92 Stockholm

6. Borås Elnät AB, Box 1714, 501 17 Borås

7. Skogsstyrelsen i Borås, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

8. Hav- och vatten myndigheten, havochvatten@havochvatten.se

9. Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se

10. Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se

11. Artdatabanken, artdatabanken@slu.se

12. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se

13. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se

14. Fritids- och folkhälsonämnden, fritidfolkhalsa@boras.se

15. Miljö och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se

16. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se

17. Tekniska nämnden, tek.diarium@boras.se

18. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se

19. Borås Naturskyddsförening, boras@naturskyddsforeningen.se

20. Friluftsfrämjandets regionkontor, regionvast@friluftsframjandet.se
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21. Västergötlands Botaniska Förening, info@vbotaniskaforening.se

22. Västergötlands Fornminnesförening, info@vastergotlands-

fornminnesforening.se

23. Västergötlands Ornitologiska Förening, borje.brostrom45@gmail.com

mailto:info@vbotaniskaforening.se
mailto:info@vastergotlands-fornminnesforening.se
mailto:info@vastergotlands-fornminnesforening.se
mailto:borje.brostrom45@gmail.com


Bilaga 6. Finansiering av Naturreservatet Gåshult 

Bildandet av naturreservatet Gåshult och dess restaurering har varit ett LONA (Lokalt 
naturvårdsprojekt med en budgeterad kostnad på 1 300 000 kr varav hälften finansierats av 
Borås Stad och hälften med statliga medel.  

Borås Stad har garanterat den fortsatta skötseln av naturreservatet Gåshult. Det är en 
förutsättning för att erhålla de statliga bidraget för lokala naturvårdsprojekt. Kostnaden för 
den kommande driften har beräknats och redovisas i nedanstående tabell.  

I naturreservatet finns ett flertal byggnader. De rustas upp med investeringsmedel till en 
budgeterad kostnad av 500 000 kr/år. Avsikten är sedan att normal drift och underhåll ska 
bekostas av naturreservatets budget.  

Tekniska förvaltningen sköter Borås Stads kommunala naturreservat.  
Eventuella intäkter för ”skogsskötsel” ingår inte i nedanstående kalkyl. 

Kostnad för bekämpning av invasiva arter ingår inte i reservatets budget. Det finns en 
särskild verksamhet som har hand om invasiva arter.  

Åtgärd Årlig drift (kr) 

Drift och underhåll av byggnader, toalett och vatten 120 000 

Drift och underhåll av trädgårdsmiljön 15 000 

Parkeringsplatser, sophämtning, städning, vägar 20 000 

Belysning, el 40 000 

Naturvårdsåtgärder, skötsel av skog, slåtter och bete 130 000 

Informationsplats, bord- och bänkar, grillplatser, vandrings-
led 

10 000 

Informationstavlor och broschyrer 5 000 

Kontrollprogram och revidering av skötselplan 10 000 

Totalt 350 000 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över Årlig avstämning av 

trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen avger upprättad skrivelse som yttrande 

 

 

 

 

Datum 

2022-05-19 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-24 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00332 3.3.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2022-05-11 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP3 



 

POSTADRESS: 
Kollektivtrafik- och infrastruktur 
Västra Götalandsregionen 
Regionens hus 
405 44 Göteborg 
 

BESÖKSADRESS: 
Bergslagsgatan 2 
411 04 Göteborg 

TELEFON: 
0768 237 230 

HEMSIDA: 
www.vgregion.se 

E-POST: 

leif.magnusson@vgregion.se 
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2022-03-03 

Diarienummer KTN 2022-00032 
Kollektivtrafik och 

Infrastrukturavdelningen 

Handläggare Leif Magnusson

 

Aktualisering av miljö- och klimatstrategi 
för kollektivtrafiken i Västra Götaland 
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland fastställdes 
av kollektivtrafiknämnden i oktober 2018 (MKS2018). På grund av 
förändringar i omvärlden och erfarenheter i samband med implementeringen 
av strategin i Västtrafiks verksamhet finns ett behov av aktualisering. 

Strategins mål ligger fast men kompletteras i vissa fall. 

Aktualiseringen berör strategins tre första kapitel. Efterföljande kapitel med 
fördjupade beskrivningar av innehållet i kapitel 1–3. I de fall övriga kapitel 
motsägs gäller aktualiseringen. 

Följande stycken inleds med motsvarande text i miljö- och klimatstrategin 
följt av blåmarkerade rubriker för att aktualisera respektive stycke. 

1. Inledning 
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för kollektivtrafiken 
i Västra Götaland, och är en del av det regionala trafikförsörjnings-
programmet för Västra Götaland. 

Trafikförsörjningsprogrammet har en långsiktig utblick till 2035. Därför 
anger också miljö- och klimatstrategin miljö- och klimatmål fram till 2035 
med delmål för 2025 och 2030.  

Miljö- och klimatstrategin har utarbetats i nära samarbete med Västtrafik 
som samtidigt arbetat fram sin miljö- och klimatplan, vilken mer i detalj 
beskriver hur strategin ska genomföras.  

Miljö- och klimatstrategin uttrycker en hög ambitionsnivå för 
kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem.  

Framdrivningsteknik och drivmedel inom kollektivtrafiken är i en 
utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och klimatpåverkan som följd. 
Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av mål och 
kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling.  
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Strategin behandlar kollektivtrafikens egen miljöpåverkan. Kollektivtrafiken 
i sig kan bidra till miljö- och klimatförbättringar genom att minska behovet 
av privatbilstransporter. Åtgärder för ökat hållbart resande, däribland ökat 
kollektivtrafikresande hanteras i andra delar av 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Aktualisering 

Sedan strategin fastställdes 2018 har det skett en del omvärldsförändringar: 

• EUs direktiv om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster CVD) har fastställts och implementeras i 
svensk lagstiftning under första halvåret 2022. Detta innebär ökade 
krav på rena fordon och utsläppsfria fordon. 

• Snabb teknikutveckling och förbättrad ekonomi för elektrifiering 
av regionbuss, båt och tåg. 

• På nationell och europeisk nivå ökar biodrivmedelsanvändning på 
kort sikt vilket ökar kostnaden och klimatnyttan försämras. På 
längre sikt fasas biodrivmedel ut till förmån för elektrifiering av 
vägtransportsektorn. 

• Utbudet av biogasbussar har minskat och fortsätter att minska 
vilket kan begränsa konkurrensen i upphandlingar. 
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2. Mål för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Nedan visas miljömål för kollektivtrafiken. Målen följs upp i samband med den årliga
uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet.

Klimat 1

Minskning av klimatutsläpp per
personkilometer jämfört med 2006

2025: 85 % (fastställt i trafikförsörjningsprogrammet)

2030: 87 %

2035: 90 %

Aktualisering

Eftersom ovanstående mål är relaterat till resandet och därmed har påverkats
av reandeminskningar utom kontroll för kollektivtrafiken kompletteras med
mål som motsvarar den totala utsläppsmängd som fås vid förväntad
resandeutveckling.

Totala klimatutsläpp jämfört med 2006

(2006: 124 000 ton)

2025: 37 000 ton

2030: 24 000 ton

2035: 19 000 ton

1 Tillbakagången 2017–2019 beror på att i avtal som föreskriver biodrivmedel har trafikföretagen i stor utsträckning gått från

HVO till RME som har högre klimatpåverkan. Samtidigt har klimategenskaperna för båda dessa drivmedel försämrats något.

2019 utvecklades redovisningen av klimatutsläpp med årliga drivmedelsdata från Energimyndigheten. Utgångsvärdet 2006

stämmer relativt bra med den nya metoden medan rapporterade minskningar under perioden 2008–2018 har överskattats.

Åren 2020 och 2021 har gett ytterligare tillbakagång i nyckeltalet för klimatutsläpp per personkilometer pga. minskat resande

och bibehållet trafikutbud under Covid 19-pandemin. Målet för 2025 förutsätter att resandet år 2025 har nått 2019 års nivå.

2021 redovisas minskade utsläpp med ca 10 000 ton. 5 000 ton relateras till elektrifieringen av stadsbussar i Västra Göteborg

medan resterande minskning beror på förbättrad redovisning av bussar verkliga drivmedelsförbrukning. Samtidigt har

Västtrafik infört en mer exakt metod att räkna personkilometer vilket ger ett något lägre värde och därmed en högre värde för

klimatutsläpp per personkilometer. Ett ökat resande i kombination med ett ökat utbud kan ge ett högre totalt utsläpp samtidigt

som energianvändning per personkilometer då förväntas minska.

Den snabba utvecklingen med elektrifiering kan efter 2025 möjliggöra ännu lägre utsläppsnivåer, men eftersom

elleveransernas utsläppsnivåer kan komma att öka bibehålls målnivåerna enligt 2018 års version av strategin.
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Energi 2

Minskad energianvändning per personkilometer
jämfört med 2006:

2025: 15 %

2030: 30 %

Aktualisering

Eftersom även energimålet är relaterat till
resandet och därmed har påverkats av
resandeminskningar utom kontroll för
kollektivtrafiken kompletteras med mål som
motsvarar den totala energianvändning som fås
vid förväntad resandeutveckling.

2025: 610 GWh

2030: 550 GWh

Luftkvalitet
Minskade utsläpp av kväveoxider och
avgaspartiklar per personkilometer jämfört med

2025: 70 %

2035: 80 %

Buller
Aktualisering

Målet om minskat buller för bussar i stadstrafik kvarstår, men kvantifieras
fortsättningsvis inte. I stället utgör andelen eldrivna bussar en indikator för
sänkta bullernivåer.

2 Energimålet avser den energi som förbrukas i fordonen.

Även det personkilometerrelaterade energimålet påverkades kraftfullt av det minskade resandet 2020–

2021. Målet för 2025 förutsätter att resandet år 2025 har nått 2019 års nivå. Ett ökat resande i

kombination med ett ökat utbud kan ge en större total energianvändning samtidigt som energianvändning

per personkilometer då förväntas minska.
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60%

80%

100%

2005 2015 2025 2035

Kväveoxider och avgaspartiklar

Utfall NOx g/pkm

Utfall PM mg/pkm
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3. Övriga principer och ambitioner 
Allmänt: 

• Miljö- och klimatmål ska inte påverka utbud och trafikutveckling. 

• Kostnadsläge och utveckling för angivna tekniker och drivmedel är 
osäker, vilket gör det nödvändigt att i samband med budgetarbete 
och upphandling av trafikavtal göra avvägningar mellan 
måluppfyllnad och kostnad.  

• Västtrafik inkluderar val av drivmedel, samt bedömd konsekvens för 
kostnad och måluppfyllelse för klimatmålet, i samband med 
underlag för trafikpliktsbeslut. 

• Geografiska skillnader inom regionen ger olika förutsättningar för 
teknik, drivmedel och måluppfyllelse vilket beaktas i samband med 
upphandlingar. 

• Det nationella klimatmålet är formulerat i koldioxidekvivalenter, 
men den helt dominerande klimatgasen från transporter är 
nettoutsläpp av koldioxid. Det är därmed koldioxidutsläpp som 
beräknas och följs upp för kollektivtrafiken.   

• Senast år 2030 ska enbart förnybar energi3 användas inom 
kollektivtrafiken oavsett trafikslag. Från 2018 ska busstrafik i nya 
upphandlingar endast använda förnybar energi. 

• Alla transportslag ska i hög grad bidra till att uppfylla miljö- och 
klimatmålen.  

• Västtrafik bryter ner miljömålen per trafikslag i sin miljö- och 
klimatplan och följer upp totala utsläpp. 

• Västtrafik formulerar krav gällande funktion eller teknik och 
drivmedel i upphandlingar för att nå målen i miljö- och 
klimatstrategin. 

• Bränsledrivna värmare i fordon ska i nya avtal från 2020 kravställas 
så att förnybart bränsle används och att utsläppsnivåerna högst ligger 
i nivå med Euro VI-kraven för motorers utsläpp.  
 

Aktualisering 

• Eftersom framtiden är osäker för rena eller höginblandade 
biodrivmedel kan det inom busstrafiken vara aktuellt att frångå 
kravet på dessa och i stället införa krav på drivmedlens 
klimatpåverkan per energienhet enligt energimyndighetens krav för 
hållbarhetsbesked för biodrivmedel och reduktionspliktigt 
drivmedel.  

• Vid förändringar i trafiken är det av stor vikt att detta görs så 
medvetet och strukturerat som möjligt, där flera hållbarhets-

                                                                        

3 Med förnybar energi avses ursprungsmärkt förnybar el och biodrivmedel godkänt för 

hållbarhetsbesked. 
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perspektiv finns med. Varje förändring behöver analyseras utifrån 
dessa olika perspektiv.  

• Olika energival innebär olika risker. Eftersom kollektivtrafiken är en 
del av totalförsvaret behöver dessa risker minimeras så att drivmedel 
finns att tillgå vid samhällskriser. 

• Begreppet eldrivna fordon eller fartyg ska likställas med CVDs 
begrepp utsläppsfria fordon vilket även omfattar exempelvis 
vätgasdrivna bränsleceller. 

• Krav på hållbara leverantörsled ställs vid upphandling av trafik och 
fordon. 

Elenergi: 

• El för framdrift av fordon ska vara ursprungsmärkt med 
ursprungscertifikat och 100 % från förnybar källa. 

• Kollektivtrafiknämnden är positiv till att tak- och markytor på 
kollektivtrafikens olika anläggningar nyttjas för elproduktion. 

• Eldrift innefattar fullelektriska fordon och fartyg, elektrisk andel av 
trafik med laddhybridfordon samt bränslecellsdrivna fordon som 
försörjs med drivmedel med minst 90 % minskningsvärde4 avseende 
klimatpåverkande utsläpp. 

• Från och med år 2025 bör minst 30 % av busstrafiken utföras med 
eldrift för att därefter ytterligare öka. 

• Fartygstrafik bör i nya upphandlingar elektrifieras till 100 % på 
kortare sträckor och i så hög grad som möjligt på längre sträckor. 

• Tågtrafik på elektrifierad bana ska enbart utföras med eldrivna tåg 
senast år 2025 (avser Kinnekulletåget). 

 

Aktualisering 

• All kollektivtrafik bedöms kunna utföras med eldrift senast 2035  

• El för fordonsdrift ska även ha certifikat med hänsyn tagen till 
biologisk mångfald, exempelvis Bra Miljöval. 

• Busstrafiken elektrifieras i snabbare takt. Från 2021 elektrifieras all 
stadstrafik i nya avtal. Från 2024 upphandlas övrig trafik i första 
hand med eldrift eller med valmöjlighet mellan el och biogas. 

• Från 2022 elektrifieras fartygstrafik i nya avtal till minst 80% med 
krav på minst 95% elektrifiering fem år efter avtalsstart. 

• Vid utbyte av fordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan ska 
endast utsläppsfria fordon användas. 

Biogas: 

• Från och med år 2025 bör den totala användningen av biogas i den 
upphandlade busstrafiken ligga mellan 20 och 30 % av det totala 
trafikarbetet med buss. Biogasen bör ha minskningsvärde avseende 
klimatpåverkande utsläpp om minst 80 %. 

                                                                        

4 Minskningsvärde anger hur mycket klimatpåverkande utsläpp minskas med hänsyn till 

drivmedlets livscykel jämfört med fossilt drivmedel. 
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Aktualisering 

• Skattebefrielse för biogas är endast garanterad fram till 2030 och 
utbudet av gasdrivna fordon minskar.  

• Antalet leverantörer av gasbussar är för vissa bussmodeller så få att 
Västtrafik av konkurrensskäl inte kan ställa krav på enbart gasdrift. 
För att inte exkludera gasdrift kan regionbussupphandlingar med 
trafikstart från 2024 göras med en valfrihet mellan el och gas. 

• Under perioden 2025–2030 bedöms att biogas kan användas i ca 
20% av den totala busstrafiken. 

Flytande biodrivmedel: 

• För flytande biodrivmedel ska högsta möjliga minskningsvärde 
avseende klimatpåverkande utsläpp eftersträvas5. 

Aktualisering 

• Användning av flytande biodrivmedel är förenat med höga 
ekonomiska risker på grund av ökad efterfrågan i hela 
transportsystemet. Den framtida beskattningen av drivmedlen är 
osäker och kan innebära väsentliga kostnadsökningar. Flytande 
biodrivmedel används i nya avtal endast i undantagsfall och där el 
eller biogas inte kan användas. 

                                                                        

5 Minskningsvärdet för flytande biodrivmedel förväntas sjunka på grund av konkurrens om 

substrat och bränsle med högt minskningsvärde. Flytande biodrivmedel har därför lägst 

prioritering bland de tre förordade drivmedlen. 
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2022-03-03 
Diarienummer KTN 2022-00032 

Kollektivtrafik och 
Infrastrukturavdelningen 
Handläggare Leif Magnusson

 

Aktualisering av miljö- och klimatstrategi 
för kollektivtrafiken i Västra Götaland 
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland fastställdes 
av kollektivtrafiknämnden i oktober 2018 (MKS2018). På grund av 
förändringar i omvärlden och erfarenheter i samband med implementeringen 
av strategin i Västtrafiks verksamhet finns ett behov av aktualisering. 

Strategins mål ligger fast men kompletteras i vissa fall. 

Aktualiseringen berör strategins tre första kapitel. Efterföljande kapitel med 
fördjupade beskrivningar av innehållet i kapitel 1–3. I de fall övriga kapitel 
motsägs gäller aktualiseringen. 

Följande stycken inleds med motsvarande text i miljö- och klimatstrategin 
följt av blåmarkerade rubriker för att aktualisera respektive stycke. 

1. Inledning 
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för kollektivtrafiken 
i Västra Götaland, och är en del av det regionala trafikförsörjnings-
programmet för Västra Götaland. 

Trafikförsörjningsprogrammet har en långsiktig utblick till 2035. Därför 
anger också miljö- och klimatstrategin miljö- och klimatmål fram till 2035 
med delmål för 2025 och 2030.  

Miljö- och klimatstrategin har utarbetats i nära samarbete med Västtrafik 
som samtidigt arbetat fram sin miljö- och klimatplan, vilken mer i detalj 
beskriver hur strategin ska genomföras.  

Miljö- och klimatstrategin uttrycker en hög ambitionsnivå för 
kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem.  

Framdrivningsteknik och drivmedel inom kollektivtrafiken är i en 
utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och klimatpåverkan som följd. 
Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av mål och 
kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling.  
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Strategin behandlar kollektivtrafikens egen miljöpåverkan. Kollektivtrafiken 
i sig kan bidra till miljö- och klimatförbättringar genom att minska behovet 
av privatbilstransporter. Åtgärder för ökat hållbart resande, däribland ökat 
kollektivtrafikresande hanteras i andra delar av 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Aktualisering 
Sedan strategin fastställdes 2018 har det skett en del omvärldsförändringar: 

• EUs direktiv om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster CVD) har fastställts och implementeras i 
svensk lagstiftning under första halvåret 2022. Detta innebär ökade 
krav på rena fordon och utsläppsfria fordon. 

• Snabb teknikutveckling och förbättrad ekonomi för elektrifiering 
av regionbuss, båt och tåg. 

• På nationell och europeisk nivå ökar biodrivmedelsanvändning på 
kort sikt vilket ökar kostnaden och klimatnyttan försämras. På 
längre sikt fasas biodrivmedel ut till förmån för elektrifiering av 
vägtransportsektorn. 

• Utbudet av biogasbussar har minskat och fortsätter att minska 
vilket kan begränsa konkurrensen i upphandlingar. 
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3. Övriga principer och ambitioner 
Allmänt: 

 Miljö- och klimatmål ska inte påverka utbud och trafikutveckling. 
 Kostnadsläge och utveckling för angivna tekniker och drivmedel är 

osäker, vilket gör det nödvändigt att i samband med budgetarbete 
och upphandling av trafikavtal göra avvägningar mellan 
måluppfyllnad och kostnad.  

 Västtrafik inkluderar val av drivmedel, samt bedömd konsekvens för 
kostnad och måluppfyllelse för klimatmålet, i samband med 
underlag för trafikpliktsbeslut. 

 Geografiska skillnader inom regionen ger olika förutsättningar för 
teknik, drivmedel och måluppfyllelse vilket beaktas i samband med 
upphandlingar. 

 Det nationella klimatmålet är formulerat i koldioxidekvivalenter, 
men den helt dominerande klimatgasen från transporter är 
nettoutsläpp av koldioxid. Det är därmed koldioxidutsläpp som 
beräknas och följs upp för kollektivtrafiken.   

 Senast år 2030 ska enbart förnybar energi3 användas inom 
kollektivtrafiken oavsett trafikslag. Från 2018 ska busstrafik i nya 
upphandlingar endast använda förnybar energi. 

 Alla transportslag ska i hög grad bidra till att uppfylla miljö- och 
klimatmålen.  

 Västtrafik bryter ner miljömålen per trafikslag i sin miljö- och 
klimatplan och följer upp totala utsläpp. 

 Västtrafik formulerar krav gällande funktion eller teknik och 
drivmedel i upphandlingar för att nå målen i miljö- och 
klimatstrategin. 

 Bränsledrivna värmare i fordon ska i nya avtal från 2020 kravställas 
så att förnybart bränsle används och att utsläppsnivåerna högst ligger 
i nivå med Euro VI-kraven för motorers utsläpp.  
 

Aktualisering 
 Eftersom framtiden är osäker för rena eller höginblandade 

biodrivmedel kan det inom busstrafiken vara aktuellt att frångå 
kravet på dessa och i stället införa krav på drivmedlens 
klimatpåverkan per energienhet enligt energimyndighetens krav för 
hållbarhetsbesked för biodrivmedel och reduktionspliktigt 
drivmedel.  

 Vid förändringar i trafiken är det av stor vikt att detta görs så 
medvetet och strukturerat som möjligt, där flera hållbarhets-

                                                                        

3 Med förnybar energi avses ursprungsmärkt förnybar el och biodrivmedel godkänt för 
hållbarhetsbesked. 
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perspektiv finns med. Varje förändring behöver analyseras utifrån 
dessa olika perspektiv.  

 Olika energival innebär olika risker. Eftersom kollektivtrafiken är en 
del av totalförsvaret behöver dessa risker minimeras så att drivmedel 
finns att tillgå vid samhällskriser. 

 Begreppet eldrivna fordon eller fartyg ska likställas med CVDs 
begrepp utsläppsfria fordon vilket även omfattar exempelvis 
vätgasdrivna bränsleceller. 

 Krav på hållbara leverantörsled ställs vid upphandling av trafik och 
fordon. 

Elenergi: 
 El för framdrift av fordon ska vara ursprungsmärkt med 

ursprungscertifikat och 100 % från förnybar källa. 
 Kollektivtrafiknämnden är positiv till att tak- och markytor på 

kollektivtrafikens olika anläggningar nyttjas för elproduktion. 
 Eldrift innefattar fullelektriska fordon och fartyg, elektrisk andel av 

trafik med laddhybridfordon samt bränslecellsdrivna fordon som 
försörjs med drivmedel med minst 90 % minskningsvärde4 avseende 
klimatpåverkande utsläpp. 

 Från och med år 2025 bör minst 30 % av busstrafiken utföras med 
eldrift för att därefter ytterligare öka. 

 Fartygstrafik bör i nya upphandlingar elektrifieras till 100 % på 
kortare sträckor och i så hög grad som möjligt på längre sträckor. 

 Tågtrafik på elektrifierad bana ska enbart utföras med eldrivna tåg 
senast år 2025 (avser Kinnekulletåget). 
 

Aktualisering 
 All kollektivtrafik bedöms kunna utföras med eldrift senast 2035  
 El för fordonsdrift ska även ha certifikat med hänsyn tagen till 

biologisk mångfald, exempelvis Bra Miljöval. 
 Busstrafiken elektrifieras i snabbare takt. Från 2021 elektrifieras all 

stadstrafik i nya avtal. Från 2024 upphandlas övrig trafik i första 
hand med eldrift eller med valmöjlighet mellan el och biogas. 

 Från 2022 elektrifieras fartygstrafik i nya avtal till minst 80% med 
krav på minst 95% elektrifiering fem år efter avtalsstart. 

 Vid utbyte av fordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan ska 
endast utsläppsfria fordon användas. 

Biogas: 
 Från och med år 2025 bör den totala användningen av biogas i den 

upphandlade busstrafiken ligga mellan 20 och 30 % av det totala 
trafikarbetet med buss. Biogasen bör ha minskningsvärde avseende 
klimatpåverkande utsläpp om minst 80 %. 

                                                                        

4 Minskningsvärde anger hur mycket klimatpåverkande utsläpp minskas med hänsyn till 
drivmedlets livscykel jämfört med fossilt drivmedel. 
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Aktualisering 
 Skattebefrielse för biogas är endast garanterad fram till 2030 och 

utbudet av gasdrivna fordon minskar.  
 Antalet leverantörer av gasbussar är för vissa bussmodeller så få att 

Västtrafik av konkurrensskäl inte kan ställa krav på enbart gasdrift. 
För att inte exkludera gasdrift kan regionbussupphandlingar med 
trafikstart från 2024 göras med en valfrihet mellan el och gas. 

 Under perioden 2025–2030 bedöms att biogas kan användas i ca 
20% av den totala busstrafiken. 

Flytande biodrivmedel: 
 För flytande biodrivmedel ska högsta möjliga minskningsvärde 

avseende klimatpåverkande utsläpp eftersträvas5. 
Aktualisering 
 Användning av flytande biodrivmedel är förenat med höga 

ekonomiska risker på grund av ökad efterfrågan i hela 
transportsystemet. Den framtida beskattningen av drivmedlen är 
osäker och kan innebära väsentliga kostnadsökningar. Flytande 
biodrivmedel används i nya avtal endast i undantagsfall och där el 
eller biogas inte kan användas. 

                                                                        

5 Minskningsvärdet för flytande biodrivmedel förväntas sjunka på grund av konkurrens om 
substrat och bränsle med högt minskningsvärde. Flytande biodrivmedel har därför lägst 
prioritering bland de tre förordade drivmedlen. 
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Remissbrev 
Datum 2022-03-21 
Diarienummer KTN 2021-00173 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Sara Eriksson och Martin 
Elofsson 
Telefon: 0707-30 25 93 och 0730-83 78 58 
E-post: sara.eriksson@vgregion.se och 
martin.elofsson@vgregion.se 

Till de delregionala kollektivtrafikråden 

Remissbrev årlig avstämning om 
trafikförsörjningsprogrammet 2021 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 
ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 
implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av 
de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.  

Samverkansformerna utvärderades 2020, vilket ledde till reviderade 
samverkansformer 2021. I samband med utvärderingen identifierades ett antal 
förbättringsområden. Därför har ett utvecklingsarbete ihop med 
kommunalförbunden och Västtrafik påbörjats. Kommunernas tjänstepersoner i 
våra gemensamma nätverk kommer att involveras under 2022. Arbetet kommer 
utvärderas först nästa år i samband med årlig avstämning. 

Den årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av 
trafikförsörjningsprogrammet för 2021 och frågeställningar kopplat till 
uppföljningen, dels en aktualisering av miljö- och klimatstrategin.  

Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2021 
Årets uppföljningsrapport innehåller både en del som beskriver måluppfyllelsen 
och en del som beskriver genomförandet av programmet. I genomförandet ingår 
de strategier och fyra fokusområden som är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet.  

Dialog i DKR under våren 
Under vårens DKR-möten presenteras uppföljningen av 
trafikförsörjningsprogrammet och i samband med det förs en dialog om 

https://www.vgregion.se/
mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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kollektivtrafikens utveckling i förhållande till målen, som underlag för uppdraget 
till Västtrafik. 

Vi önskar svar på följande frågor: 
Trafikförsörjningsprogrammet:  

• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att 
marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats 
med anledning av pandemin. 
• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det 

”nya normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör 
digitaliseringen spela?   

• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att 
nå framgång. Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika 
fokusområdena? Exemplifiera gärna. 

• Övriga synpunkter/kommentarer?  

 
Uppföljningsrapporten: 

• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 
• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver 

genomförandet av programmet i form av vad som har skett kopplat till 
strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som åtgärd vid 
tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet.  
Vi ser fram emot era synpunkter på den nya strukturen. 

Det är en möjlighet för kommunerna att via kollektivtrafikråden inkomma med 
inspel och synpunkter.  

Svaren ger Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag 
till bland annat prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen 
för gällande trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna 
också inspel till revidering av trafikförsörjningsprogrammet. 
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Aktualisering av VGRs Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken  
Vi skickar en aktualisering som gjorts av gällande Miljö-och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken för kännedom. Aktualiseringen är gjord med anledning av 
omvärldsförändringar och erfarenheter under de första fyra åren med strategin och 
är en nödvändig uppdatering. Målen i redan beslutad strategi ligger fast tills 
vidare. 

 

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 30 
september 2022. Svaret skickas till kollektivtrafik@vgregion.se.   

 

Med vänliga hälsningar  

Ulrika Bokeberg  

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef  

Västra Götalandsregionen 

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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INLEDNING  

Trafikförsörjningsprogrammet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande 
styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Västra Götalands-
regionen antog i maj 2021 ett nytt trafikförsörjningsprogram som 
ska gälla till 2025. Programmet innehåller mål för kollektivtrafikens 
utveckling samt en beskrivning av hur målen ska nås.  

Genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet sker genom tidi-
gare beslutade strategier och arbete kring fyra fokusområden. Sam-
verkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att nå trafikför-
sörjningsprogrammets mål. 

Uppföljningens upplägg 
Uppföljningen avser de mål och indikatorer som finns i trafikförsörj-
ningsprogrammet och redovisas med måluppfyllelse gentemot an-
givna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal finns med för att 
bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen. Utöver 
måluppfyllelsen redovisas också hur genomförandet har skett i stra-
tegier och fokusområden. 
 

Översikt mål och genomförande 
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland – med ambitionen att alla resor ska vara hållbara. 
Mål, strategier och fokusområden i trafikförsörjningsprogrammet 
visas i figuren på nästa sida. 

Covid-19-pandemin  
Covid-19-pandemin fortsätter påverka måluppfyllelsen inom i stort 
sett alla indikatorer. Under pandemin har fokus varit på att fortsätta 
bedriva kollektivtrafik i den omfattning som behövs för att minska 
risken för trängsel. Förstärkningstrafik har körts där det varit möj-
ligt. Västtrafik har delat ut munskydd, stängt framdörrar, och infor-
merat om trängsel och alternativa resvägar. Allt i syfte att i så stor 
utsträckning som möjligt stödja samhällets arbete med att minska 
smittspridning. Under hösten avtog smittan och till exempel fram-
dörrar öppnades igen. I december återinfördes restriktionerna. 
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SAMMANFATTNING 

Måluppfyllelse 2021 
 
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i 
hela Västra Götaland med ambitionen att alla resor ska vara 
hållbara. Målen är att komma tillbaka till samma nivå som år 
2019. För kollektivtrafikens marknadsandel innebär detta 
minst 33 procent och för andelen resor med kollektivtrafik, 
cykel och gång innebär det minst 40 procent. Kollektivtrafi-
kens marknadsandel gentemot bilen har fortsatt minska under 
2021 och var 21 procent. Andelen hållbara resor med kollek-
tivtrafik, cykel och gång har också minskat och ligger på 30 
procent. Minskningen som började redan 2020 är förväntad 
med tanke på covid-19-pandemin. Pandemin fortsätter på-
verka måluppfyllelsen inom i stort sett alla indikatorer.  
 
Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet 
Den geografiska tillgängligheten visar att målet med 79 pro-
cent av invånarna som har högst 60 minuters restid med kol-
lektivtrafik och minst 10 resmöjligheter per vardag till närmsta 
pendlingsnav är uppfyllt. Antalet resor visar på en ytterligare 
nedgång sedan 2020 med 12 miljoner till 234 miljoner.  
 
Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande 
Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik ligger stabilt kring 60 procent. Däremot har andelen 
invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik minskat 
sedan 2018 men ligger på 58 procent vilket är ungefär samma 
nivå som 2020. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa de prio-
riterade hållplatserna har fortsatt under 2021 och 597 hållplat-
ser uppfyller nu grön standard.  
 
Kollektivtrafiken ger låg miljöpåverkan 
Utsläppen av koldioxid per personkilometer har minskat med 
49 procent sedan 2006 vilket är långt ifrån målet på 85 pro-
cent. Utfallet påverkas av antalet resande och därför redovisas 
även kollektivtrafikens totala utsläpp av koldioxid. De uppgår 
till 49 900 ton vilket är 16 procent lägre än 2020. 
 
Genomförande – strategier och fokusområden 
Genomförandet sker genom programmets beslutade strategier 
och fokusområden. Arbetet har i flera delar påverkats av pan-
demin. Exempelvis genom ett ökat fokus på cykel i det håll-
bara resandet och FOI-satsningar på återtagande av kollektiv-
trafikens nivåer efter pandemin. Elektrifiering av fordonsflot-
tan har dock fortsatt, liksom satsningar i de olika naven utifrån 
respektive kollektivtrafikplan.  
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MÅLUPPFYLLELSE 2021  

 

Mål 

Samlad 
målupp-
fyllelse 
2021 Måltal 2025 2018 2020 

Utveckl-
ing mot 
mål sen-
aste året  2021 

 

Andelen hållbara 
resor ska öka i hela 
Västra Götaland - 
med ambition att 
alla resor ska vara 
hållbara 

 

 

Kollektivtrafikens marknadsandel ska återtas, 
minst 33 procent. 

33% 22% 

 

21% 

Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång ska återtas, minst 40 procent. 

39% 33% 

 

30% 

 

Kollektivtrafik med 
god geografisk till-
gänglighet 

 

 

 
 
 

 

 

Andelen invånare med högst 60 minuters 
restid med kollektivtrafik till närmsta region-
ala pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter 
per vardag (i båda riktningar) ska vara minst 
79 procent (måltalet är justerat p.g.a. ändrad 
metod). 

78,9% iu. 

 

79,2% 

Antal resor med kollektivtrafik ska återtas, 
minst 350 miljoner resor (2019 års nivå). 

339 246 

 

234 

 

Kollektivtrafiken är 
enkel, trygg och in-
kluderande 

 

 
 

 
 

 

Andelen invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik ska öka till minst 65 
procent. 

61% 61% 

 

60% 

Andelen invånare som känner trygghet att 
resa med Västtrafik ska öka till minst 70 pro-
cent. 

66% 59% 

 

58% 

Antal prioriterade hållplatser och terminaler 
som är anpassade för personer med funkt-
ionsnedsättning ska öka till minst 800 st. 

385 502 

 

597 

 Kollektivtrafiken 
ger låg miljöpåver-
kan 

 

 
 

 
Ej mål 

Utsläppen av CO2 per personkilometer i kol-
lektivtrafiken ska minska med minst 85 pro-
cent jämfört med år 2006. 

64% 
(2019) 

48% 

 

49% 

 Kollektivtrafikens totala utsläpp av CO2 följs 
upp för att visa de verkliga utsläppen utan 
hänsyn till det minskade resandet (kton) 

57,3 
 

59,6  

 

49,9  
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Hållbara resor  
Övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland - med ambition att alla resor ska vara håll-
bara. Ökar andelen hållbara resor bidrar det till en hållbar sam-
hällsutveckling, minskad miljö- och klimatbelastning samt att 
ytor i gaturummet frigörs. 

Målet mäts genom att kollektivtrafikens marknadsandel gente-
mot motorfordon ska återtas samt att andelen resor samlat med 
kollektivtrafik, cykel och gång ska återtas. Den motoriserade 
marknadsandelen beräknas genom att dividera antal resor med 
kollektivtrafik i förhållande till alla resor med motorfordon in-
klusive kollektivtrafik. Resor med gång och cykel ingår inte. 

Kollektivtrafikens marknadsandel 

Den motoriserade marknadsandelen har fortsatt sjunka under 
2021 och ligger nu på 21 procent. Det är en försämring med 12 
procentenheter jämfört med 2019. Detta beror på covid-19-
pandemin och restriktionerna. Generellt påverkas marknadsan-
delen av en kombination av styrmedel som ökar kollektivtrafi-
kens attraktivitet och samtidigt gör biltrafiken mindre konkur-
renskraftig.  

Kvinnor har en betydligt högre marknadsandel än män, på 26 
respektive 18 procent och skillnaden har ökat i och med pan-
demin. Det är svårt att säga vad det beror på, om kvinnor i 
högre utsträckning har valt kollektivtrafik eller om de inte haft 
valet genom lägre tillgång till bil.  

 
Figur 1.  Kollektivtrafikens marknadsandel (motoriserade resor), uppdelat 

per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
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Andel kollektivtrafik, gång och cykel 

Figur 2 visar att andelen kollektivtrafik, gång och cykel till-
sammans har minskat med tre procentenheter under 2021 till 0 
procent, nio procentenheter lägre än 2019. Det är en mindre 
förändring än vad som gäller för enbart kollektivtrafik och be-
ror på att andelen cykel och gång har ökat under covid-19-pan-
demin.  
Bland kvinnor är andelen högre än män och 2021 var den 34 
procent för kvinnor och 26 procent för män. Från 2019 till 
2021 minskade männens andel från 36 till 26 procent medan 
kvinnors andel från 40 till 34 procent. Skillnaderna mellan 
kvinnor och män beror på ett antal faktorer. En är att män i 
högre utsträckning äger bilar (65 procent av alla bilar ägs av 
män) och troligen har tillgång till bilen i högre utsträckning än 
kvinnor. En annan faktor kan vara att kvinnor i olika under-
sökningar värderar åtgärder för att motverka klimatföränd-
ringar högre. I Kollektivtrafikbarometern svarar 85 procent av 
kvinnorna och 70 procent av männen att de instämmer i att det 
är viktigt att man bidrar till en bättre miljö när man reser med 
kollektivtrafik. Kvinnor svarar också i högre utsträckning än 
män att de ser fördelar att resa med kollektivtrafiken jämfört 
med bil. Naturvårdsverkets attitydundersökning om klimatet 
visar också att kvinnor i högre utsträckning än män är positiva 
till att försöka göra något åt klimatförändringarna.  

 
Figur 2.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppde-

lat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång skiljer sig 
markant åt mellan Göteborgsregionen med 40 procent och öv-
riga delregioner som ligger på 18 procent. Andelen har mins-
kat med 11 procentenheter från 2019 till 2021 i Göteborgsreg-
ionen medan den i Fyrbodal enbart har minskat med två pro-
centenheter.  

I större orter och stråk är förutsättningarna bättre för att öka 
andelen resor med både kollektivtrafik samt gång och cykel. 
En förklaring till skillnaderna är att högt utbud med 
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kollektivtrafik ofta har ett samband med hög befolkningstäthet, 
som i Göteborgsregionen. Det är också stora variationer inom 
delregionerna. Skolresor utgör generellt en högre andel av 
samtliga kollektivtrafikresor i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhä-
rad jämfört med Göteborgsregionen. Det gör att överflyttning 
till bil kan vara lägre i dessa regioner.  

 
Figur 3.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppde-

lat per delregion. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Andelen kollektivtrafik, gång och cykel fördelat på åldrar 
finns i figur 4 och det är tydligt att andelen sjunker med ökad 
ålder. Andelen har minskat mest bland yngre och äldre under 
covid-19-pandemin. Andelen i åldersgruppen 26-44 år har va-
rit relativt konstant även om det har skett en omfördelning 
inom det hållbara resandet med en ökad andel av gång och cy-
kel relativt kollektivtrafik. 

 
Figur 4.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppdelat per ål-

dersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern.  
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God geografisk tillgänglighet  
Definitionen av god geografisk tillgänglighet innebär att invå-
narna ska ges möjlighet att ta del av kollektivtrafiken utifrån 
olika geografiska förutsättningar.  

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både 
om att geografiskt knyta samman territoriet Västra Götaland 
och att skapa tillgänglighet till studier och arbetsmarknader 
som i sin tur bidrar till välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken 
har också en viktig roll för att människor ska kunna vara del-
aktiga i samhället.  

Kollektivtrafiken har olika förutsättningar i olika geografier. I 
stråken har kollektivtrafiken förutsättningar att vara konkur-
renskraftig gentemot bilen och det är därför viktigt att invå-
narna kan ansluta till kollektivtrafikens stråk. I stadsmiljöer 
skapar kollektivtrafik, cykel och gång tillsammans förutsätt-
ningar för mindre trängsel och goda livsmiljöer.  

Tillgänglighet till pendlingsnav med kollektivtrafik 

Andelen invånare som har högst 60 minuters restid till närmsta 
regionalt pendlingsnav från sin bostad med minst 10 resmöj-
ligheter per vardag är 79,2 procent. Det är en ökning med 0,3 
procentenheter från 2018 vilket innebär 5 200 individer. Målet 
är justerat till 79 procent efter en förbättring av mätmetoden.  

Utfallet påverkas antingen genom att antalet invånare inom 60 
minuter till pendlingsnaven förändras eller genom att utbudet 
och restider med kollektivtrafiken förändras. En stor andel av 
invånarna som har längre tid än 60 minuter till ett pend-
lingsnav finns i tidsspannet 61-75 minuter. Kommunerna har 
möjlighet att påverka genom att ta hänsyn till kollektivtrafiken 
vid byggandet av nya bostäder.  

 
 2018 2019 2020 2021  

Andel invånare  78,9% iu. iu. 79,2%  
 

Figur 5.  Andel invånare m högst 60 min restid med kollektivtrafik 
till närmsta pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter per var-
dag. Källa: Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Västdata-
basen/SCB. 

 
 
  

Tillgänglighetsberäkning 
Västra Götalandsregionen har un-
der 2021 förbättrat metoden att 
göra tillgänglighetsberäkningar med 
restider för kollektivtrafiken och för 
anslutningsresor till fots. Det inne-
bär att målet minst 82 % ändras till 
minst 79 %. 
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Resor med kollektivtrafik 

Antalet resor 2021 var 234 miljoner och jämfört med 2020 har 
resandet minskat med 5 procent. Notera att under de första må-
naderna 2020 var resandet på normal nivå, då covid-19-pande-
min började påverka samhället i stort i mars 2020. Jämfört 
med 2019 har resandet minskat med 33 procent, vilket innebär 
116 miljoner färre resor 2021 jämfört med 2019. För att nå 
målet om att återta antalet resor på 350 miljoner behöver anta-
let resor öka med 50 procent.  
 

 
 

Figur 6.  Antal resor med kollektivtrafik. Källa: Västtrafik. 
 
Resandet har varierat i takt med smittspridning och restrikt-
ioner. Första delen av 2021 omfattades av hårda restriktioner 
och under årets första månader låg resandet på ungefär hälften 
av 2019 års nivå. Resandet började sedan återhämta sig i takt 
med att pandemin avmattades.  
 
Under andra halvan av året ökade resandet något efter somma-
ren och fortsatte öka något mer under oktober till december. I 
december månad var antalet resor närmare 20 procent lägre 
jämfört med december 2019 men jämfört med december 2020 
är resorna närmare 50 procent högre.  
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Enkel, trygg och inkluderande 
Kollektivtrafiken är en betydelsefull del i omställningen till ett 
mer hållbart resande och för att tillgodose invånares grundläg-
gande behov av tillgänglighet. Den behöver då både upplevas 
attraktiv och vara utformad med en medvetenhet om den vari-
ation av förutsättningar och behov som finns hos invånarna. 
Upplevelsen av kollektivtrafiken innefattar inte enbart själva 
kollektivtrafikresan utan även möjligheten att få information 
inför sin resa, köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen eller 
stationen och efter kollektivtrafikresan ansluta till sitt slutmål. 
Det är därför viktigt att arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv 
med invånares olika behov och förutsättningar i centrum.  
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funkt-
ionsnedsättning. Ett systematiskt arbete för att tillgänglighets-
anpassa kollektivtrafiken har pågått i många år. Många åtgär-
der som förbättrar den fysiska tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning skapar bättre tillgänglighet för alla 
resenärer, till exempel barn och äldre. 
Enkelt att resa med Västtrafik 

Det är 60 procent av invånarna som anser att det är enkelt att 
resa med Västtrafik och nivån har varit relativt konstant över 
tid. Andelen kvinnor som anser att det är enkelt är något högre 
än andelen män, 61 procent jämfört med 58 procent.  
 

 
Figur 7.  Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa 

med Västtrafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarome-
tern. 

 
Det är svårt att veta vad invånarna lägger in i bedömningen av 
om det är enkelt att resa. Förmodligen är det en samlad bild av 
biljettköp, information, byten och relationer. I Kollektivtrafik-
barometern svarar omkring 80 procent av invånarna att det är 
enkelt att köpa biljett samt att det är enkelt att få information 
inför resan. Det tyder på att andra faktorer än dessa påverkar 
svaren om enkelhet.  
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Figur 8 visar att det inte heller skiljer sig särskilt mycket över 
tid i olika åldrar, med undantag av 65-85 år som i högre grad-
blivit avrådda att åka kollektivtrafik. Generellt anser unga och 
äldre i högre utsträckning än medelålders att det är enkelt att 
resa med Västtrafik. 
 

 
Figur 8.  Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa med Väst-

trafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Trygghet att resa med Västtrafik 

Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik 
är 58 procent. Innan covid-19-pandemin låg tryggheten på 66 
procent och sedan har nivån minskat. Andelen kvinnor är nå-
got lägre än andelen män som känner trygghet att resa med 
Västtrafik. Innan covid-19-pandemin var förhållandet det om-
vända.  

 
Figur 9.  Andelen invånare som känner trygghet att resa med Väst-

trafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
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för att bli smittad vid resor med kollektivtrafiken. Under 2021 
svarade 60 procent att de känner mycket eller viss oro, något 
lägre än 2020. Kvinnor känner i högre grad oro än män, 67 
procent jämfört med 53 procent. 
 
Västtrafik har sedan några år tillbaka ett systematiskt trygg-
hets- och säkerhetsarbete som har fokuserat mycket på brotts-
förebyggande insatser. I och med pandemin har arbetet delvis 
utökats. Till exempel har trygghetsvärdarna fått en bredare in-
riktning under 2021 med fokus på synlighet och kommunikat-
ion. 
 
Andelen invånare som känner trygghet fördelat på åldrar finns 
i figur 10. De äldsta och de yngsta är mest trygga medan ål-
dersgruppen 26-44 år har lägst andel trygga med 54 procent. I 
inledningen av covid-19-pandemin under 2020 minskade 
tryggheten för äldre medan för yngre har andelen sjunkit först 
under 2021. 
 

 
Figur 10.  Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik, 

uppdelat per åldersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Tillgängliga hållplatser 

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa de prioriterade hållplat-
serna har fortsatt under 2021. Den så kallade 800-listan har 
uppdaterats utifrån aktuell resandestatistik och omfattar de 
cirka 960 hållplatser som har minst 100 påstigande per dygn. 
Listan har uppdaterats efter att Västtrafik har gjort en ny över-
syn av antalet påstigande per hållplats. Listan innehåller även 
ett fåtal hållplatser med färre påstigande, där kommunerna har 
prioriterat dem utifrån typ av målpunkt. Listan används för att 
prioritera vilka hållplatser som ska åtgärdas vad gäller till-
gänglighetsanpassning enligt kriterier i Strategi för kollektiv-
trafik på jämlika villkor. 
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Det finns 597 hållplatser som uppfyller grön standard, det vill 
säga samtliga kriterier för tillgänglighetsanpassning med un-
dantag för väderskydd och realtid. Antalet anpassade till den 
lägsta kravnivån (gul + grön standard) är 783 hållplatser, som 
innebär minst ledstråk, kontrastmarkering och hög kantsten.  
 
I figur 11 redovisas hållplatserna sammanfattningsvis utifrån 
grön, gul eller röd standard av tillgänglighetsanpassning. En 
komplett redovisning återfinns på webbsidan.  

 
 2018 2019 2020 2021 

 
Grön standard 

385 491 502 597 

 
Gul standard 

178 120 120 186 

 
Röd standard 

215 166 153 176 

 
Figur 11.  Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är tillgänglig-

hetsanpassade. Källa: Västtrafik. 

  

https://www.vgregion.se/strategijamlikavillkor
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Låg miljöpåverkan 
Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och kli-
matpåverkan och vara en del i ett långsiktigt hållbart transport-
system. I detta innefattas effektiv trafik, driven av förnybara 
drivmedel med låg klimatpåverkan.  

Fram till år 2025 är målet en minskning av utsläpp av CO2 
med 85 procent jämfört med år 2006. För att nå detta mål 
krävs en stor satsning på elektrifiering av främst stads- och tä-
tortstrafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning 
på elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på 
hälsa, miljö och klimat, bland annat minskade bullernivåer. 

 
Kollektivtrafikens utsläpp av koldioxid 

Kollektivtrafikens CO2 utsläpp per personkilometer har mins-
kat med 49 procent jämfört med 2006. Elektrifiering av bussar 
i framför allt stadstrafik går snabbt och ger stor effekt. Det 
finns stora möjligheter att elektrifiera även regiontrafik vilket 
kan bidra till ytterligare minskade koldioxidutsläpp. Målet om 
att minska koldioxidutsläppen med 85 procent till år 2025 be-
döms dock vara en utmaning. Nyckeltalet mäts per personkilo-
meter och påverkas kraftigt av att resandet har minskat i och 
med pandemin.  

 

 
Figur 12.  Utsläppen av koldioxid per personkilometer i kollektivtrafiken. 

Källa: Frida, Västtrafik. 
 
Kollektivtrafikens totala utsläpp av CO2 följs upp för att visa 
de verkliga utsläppen utan hänsyn till det minskade resandet. 
Här syns att utsläppen har minskat stort under 2021, främst på 
grund av elektrifieringen av kollektivtrafiken. Ökningen mel-
lan 2019 och 2020 beror dels på en ny beräkningsmetod som 
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tar hänsyn till de olika drivmedlens klimategenskaper (ut-
släppsnivåer), dels på drivmedelsmixen. Ett av drivmedlen, 
HVO, fick därtill försämrade klimategenskaper.  Figur 20 visar 
drivmedelsmixens utveckling i busstrafiken. 
 
 

 
Figur 13.  Utsläppen av koldioxid i kollektivtrafiken.  

Källa: Frida, Västtrafik. 
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Indikatorer kopplade till målen 
Utöver de indikatorer med måltal som redovisats ovan, finns 
ett antal indikatorer för att följa utvecklingen. Dessa är inte 
målsatta. Bilden nedan visar hur dessa indikatorer kopplar till 
trafikprogrammets mål.  
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Antal personkilometer i kollektivtrafiken 

Personkilometer redovisas eftersom skillnaden i längd mellan 
olika resor är stor och därför ger en kompletterande bild till 
antalet resor. Antal personkilometer påverkar också resultatet i 
målindikatorn om koldioxid. Personkilometer beräknas genom 
en uppskattad medelreslängd per trafikavtal multiplicerat med 
antalet resor. 

För 2021 har en ny förbättrad metod för att uppskatta medel-
reslängder tagits fram. Metodförändringen har påverkat upp-
skattningen av medelreslängden för tåg och spårvagn mer än 
för buss. Ändrade resmönster och förändring i relationen mel-
lan korta och långa resor påverkar antalet personkilometer. 

Fram till covid-19-pandemin var det en stabil ökning av anta-
let personkilometer under många år i kollektivtrafiken. Den 
stora minskningen i resandet till följd av pandemin har haft en 
stor påverkan på antalet personkilometer. Antalet personkilo-
meter har minskat för samtliga trafikslag. 

Figur 14 visar att antalet personkilometer under 2021 har 
minskat med 320 miljoner eller 16 procent.  

 

 
Figur 14.  Antal personkilometer i kollektivtrafiken.  

Källa: Västtrafik. 
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Antal invånare som bor max 1,5 km från hållplats i priorite-
rat stråk eller stadstrafik 

 
Antalet invånare som bor max 1,5 km från hållplats i priorite-
rat stråk eller stadstrafik är på samma nivå som tidigare år. 
Kollektivtrafikens geografiska täckning i stråk och stadstrafik 
har inte förändrats nämnvärt mellan åren. Lokaliseringen av ny 
bebyggelse i närhet av prioriterade stråk och stadstrafik är av-
görande för att bibehålla eller öka målindikatorn.  
 
 2019 2021 

 

1 409 000 
82,4 % 

1 429 000 
82,4 % 

Figur 15.   Antal och andel av befolkningen som bor max 1,5 km 
från hållplats i prioriterat stråk eller stadstrafik. Källa: Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och Västdatabasen/SCB. 

 
Ett liknande sätt att mäta tillgänglighet till kollektivtrafiken 
görs av SCB. Indikatorn mäter befolkningens tillgång till håll-
platser med minst en avgång i timmen på vardagar mellan 
06.00 och 20.00. Här ingår alla hållplatser, inte bara de i stråk 
eller stadstrafik. 

Stockholm sticker ut i ett nationellt perspektiv där 98,3 procent 
av befolkningen har 1 km eller mindre till närmaste hållplats 
medan Västra Götaland, Skåne och Sverige totalt ligger kring 
90 procent. Mellan kommunerna i Västra Götaland varierar 
andelen från 57 procent till drygt 99 procent. Generellt är an-
delen högre i kommuner med större befolkning.  

 
Västra  

Götaland Skåne Stockholm Riket 

 

1 563 500 
90,6 % 

1 246 500 
90,5 % 

2 336 600 
98,3 % 

9 274 600 
89,8 % 

Figur 16.  Antal och andel av befolkningen med max 1 km till närm-
aste hållplats år 2019. Källa: SCB 
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Riktlinjer för personer med funktionsnedsättning  

Enligt strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor ska det fin-
nas riktlinjer som definierar full tillgänglighet för resenärer 
vad gäller: 

• planera sin resa, köpa och använda biljett,  
• vistas och orientera sig på hållplats/bytespunkt, ta del 

av information, 
• ta sig ombord, färdas och ta sig av fordonet.  

Det kvarstår en del arbete med att ha kompletta riktlinjer uti-
från ett hela-resan-perspektiv. Några förbättringar har gjorts 
under året; Västtrafik har beslutat om nya riktlinjer för bussar 
under 2021. Västtrafiks webbsida och app ToGo har uppdate-
rats enligt lagstiftningens krav, vilket ska säkerställa att in-
formationen är tillgänglig.  

Antal resor per funktion 

Covid-19-pandemin har haft genomslag på resor inom samt-
liga kategorier under 2021. Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer om att endast göra nödvändiga resor och undvika 
kollektivtrafiken har påverkat alla typer av resor. Möjlighet-
erna att arbeta hemma varierar stort mellan olika yrken. Väst-
trafik har i vissa områden fått förstärka trafiken för att minska 
trängseln ombord. I november 2020 infördes en ny zonstruktur 
för färdbiljetter som kan påverka resandet, men i och med pan-
demin är det svårt att veta på vilket sätt. 
 
Figur 17 visar resandet fördelat på olika funktioner. I stadstra-
fiken minskade antalet resor med 10 miljoner till 179 miljoner. 
Det motsvarar en minskning med fem procent jämfört med 
2020 vilket är betydligt lägre jämfört med 27 procent minsk-
ning mellan 2019 och 2020. Trafiken i stråken minskade också 
med 5 procent jämfört med år 2020 vilket innebar att antalet 
resor uppgick till 37 miljoner. Resorna i tätortstrafik ökade un-
der 2021 med en miljon till 3 miljoner medan antalet resor i 
övrig trafik låg kvar på samma nivå som 2020 med 13 miljo-
ner. 
 

Figur 17.  Antal miljoner resor i Västra Götaland per funktion.  
Källa: Västtrafik 

 

Resor  
(miljoner) 2018 2019 2020 2021 

Stadstrafik 258 271 189 179 
Stråk 55 58 39 37 
Tätortstrafik 3,6 3,7 2,3 2,5 

Övrig trafik 19 19 13 13 
Specialtrafik 3 3 2 2 
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Resandet i samtliga pendlingsnav (figur 18) minskade under 
2021. Resandet i Göteborg-Mölndal-Partille och i Skövde har 
procentuellt sett minskat i lägre utsträckning än i övriga pend-
lingsnav. I antal är resandeminskningen störst i Göteborg-
Mölndal-Partille med 9 miljoner. 

Resor  
(miljoner) 2018 2019 2020 2021 

Befolkning 
2020  

Göteborg-Mölndal-
Partille 236 248 171 162 597 700 

Borås 10,0 11,2 9,0 7,8 73 700 
Trollhättan- 
Vänersborg 6,8 6,7 5,3 4,6 73 400 

Uddevalla 2,9 2,9 2,3 2,0 36 000 
Skövde 2,7 2,7 2,1 2,0 38 100 

Figur 18.  Antal miljoner resor med stadstrafik per pendlingsnav.  
Källa: Västtrafik 

 
Antal pendelparkeringar för bil och cykel 

Pendelparkeringar fyller en viktig funktion för kombinerade 
resor där bilen eller cykeln är nödvändig för att nå kollektivtra-
fiken eller för att få en rimlig restid från dörr till dörr.  

Inventering av parkeringarna är ett omfattande arbete som har 
ett visst mått av osäkerhet vad gäller bedömningen av antalet 
bilar som ryms på respektive yta. Antalet cyklar som ryms på 
en cykelparkering är så svårbedömt att det endast redovisas 
antalet pendelparkeringar för bil där det även finns pendelpar-
kering för cykel.  

Senaste gången en inventering av pendelparkeringar gjordes i 
Västra Götaland var under 2018. Under 2019 och 2020 gjordes 
ingen inventering. I fortsättningen ska en inventering i hela 
Västra Götaland genomföras vart tredje år med början 2022. 
Åren däremellan ska en inventering ske endast i Göteborgsreg-
ionen, där de flesta nya platser byggs. Efter inventeringen 
2018 har parkeringar byggts bland annat i Trollhättan och Fal-
köping. I november 2021 genomfördes en inventering av pen-
delparkeringar i Göteborgsregionen som visade 9 543 parke-
ringsplatser, se figur 19 på nästa sida.  
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 2018 2021 

 

387 
(18 163 platser) 

Hela VG 
iu. 

 

249 
 

iu. 
 

Figur 19.  Antal pendelparkeringar för bil och cykel. Källa: Västtrafik 
 

Antal kilometer per förnybart drivmedel med buss 

Under 2021 ökade antalet km med el som drivmedel på grund 
av ökat antal elbussar i samband med nytt trafikavtal i Göte-
borgsregionen. Användningen av fossilt drivmedel utgör 0,5 
procent av totala antalet busskilometer.  
 

 
Figur 20.  Antal miljoner km med buss, per förnybart drivmedel. 

Källa: Frida, Västtrafik  
 
 
Andel invånare med avgångstider som passar deras resbe-
hov 

Andelen invånare som anser att de har avgångstider som pas-
sar deras resbehov är 54 procent. Det är samma nivå som 2020 
men en minskning jämfört med åren innan. 

Kvinnor anger i högre utsträckning än män att avgångstiderna 
passar med deras resbehov. Skillnaden mellan könen har be-
stått över tid och för 2021 är andelen kvinnor är 58 procent 
och andelen män 50 procent.  
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Figur 21.  Andel invånare med avgångstider som passar deras res-

behov, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
 
Fördelat på åldersgrupper är det gruppen 65-85 år där högst 
andel anser att de har avgångstider som passar deras resbehov. 
Andelen har dock sjunkit sedan 2019. I åldern 45-64 år är an-
delen lägst, färre än hälften som har avgångstider som passar 
deras resbehov. I åldern 20-25 år har det skett en ökning sen 
2019. 
 

 
Figur 22.  Andel invånare med avgångstider som passar deras res-

behov, uppdelat per åldersgrupp.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 
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Andel nöjda resenärer med Västtrafik 

Andelen nöjda resenärer med Västtrafik var 57 procent under 
2021. Över tid har det skett mycket små förändringar i nöjd-
heten. Andelen män som är nöjda är något högre än andelen 
kvinnor både 2020 och 2021.  

 
Figur 23.  Andel nöjda resenärer med Västtrafik, uppdelat per kön. 

Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
Figur 24 visar nöjdheten fördelat på åldrar och det är tydligt att 
det är en betydligt högre andel i de äldre åldersgrupperna som 
är nöjda jämfört med de yngre åldrarna.  

 

 
Figur 24.  Andel nöjda resenärer med Västtrafik, uppdelat per ål-

dersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
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Andel som utför sin resa som bilpassagerare 

Andelen bilpassagerare ligger kring 10 procent 2021, en stabil 
nivå över tid. Den är en indikation på samåkning även om en 
stor del antagligen är gemensamma resor i ett hushåll.  

 
Figur 25.  Andel som utför sin resa som bilpassagerare  

Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
Restidskvoter 

Restidskvoter är ett sätt att mäta kollektivtrafikens konkurrens-
kraft gentemot bilen. Målet för tåg är en restidskvot på 0,8 
jämfört med bil och för buss är målet 1,3. Restidskvoterna 
följs upp för ett antal relationer i stråken. Uppföljningen sker i 
första hand av restidskvoten för tåg och bil. Ett antal relationer 
kompletteras med restidskvoten mellan buss och bil i figur 28.  

Figur 26.  Järnvägar i Västra Götaland  
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Restidskvoten är låg i ett antal tågrelationer på Västra Stamba-
nan, Norge-Vänerbanan och Västkustbanan. I Göteborg-Borås, 
Borås-Skövde och Uddevalla-Strömstad är restidskvoten högre 
än målet. Restiden med tåg mellan Göteborg och Uddevalla är 
en relation som går via Trollhättan. Eftersom Viskadalsbanan 
och Älvsborgsbanan var avstängd vid mättillfället är res-
tidskvoten för Varberg-Borås baserad på ersättningsbuss för 
tåget och restiden för tåg på sträckan Borås – Vänersborg är 
via Göteborg. 

 
Figur 27.  Restidskvot för tåg i prioriterade stråk  

Källa: Google maps. 
 
Restidskvoten för buss är lägst i relationen Göteborg – 
Kungälv där det också finns bussfiler som gör att bussen går 
fortare än bilen i rusningstid. Relationen Skövde – Trollhättan 
har en hög restidskvot och ligger över målnivån. 

 
Figur 28.  Restidskvot för buss i prioriterade stråk  

Källa: Google maps. 
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Faktaruta  
Restidskvoten är beräk-
nad utifrån restider i 
Google maps mellan kl 
6 och 8 en vardag under 
hösten. Restiden för bil 
är ett medelvärde och 
för kollektivtrafik är det 
den snabbaste av-
gången.  
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Andel fordon som är anpassade för personer med funktions-
nedsättning 

Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskif-
tet 2021/22, vilket har varit konstant sedan 2014. Samtliga for-
don som upphandlas är tillgänglighetsanpassade. Kriterierna 
för tillgänglighet uppdateras inför varje upphandling. Krav på 
hörslinga i buss har tillkommit under 2021. 

 
Figur 29.  Andel fordon som är anpassade för personer med funktions-

nedsättning Källa: Västtrafik 
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Faktaruta 
De äldre spårvagnar som inte är till-
gänglighetsanpassade fasas ut succes-
sivt i takt med att moderna, anpassade 
vagnar levereras och sätts i drift.  



 

  29 

GENOMFÖRANDE  
– HUR MÅLEN SKA NÅS 

Beslutade strategier  
och fokusområden 

 
 
 
I programmet beskrivs hur målen ska nås genom de beslutade 
strategierna och inom fyra fokusområden. På följande sidor 
ges en lägesrapport om utvecklingen inom respektive strategi 
och fokusområde. 
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Lägesrapport beslutade strategier  
Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor  

Arbetet med att implementera åtgärder i Västtrafiks handlings-
plan för kollektivtrafik på jämlika villkor har fortsatt under 
2021. Västtrafik ser en utmaning i att hålla planerad takt för 
genomförandet av de åtgärder som krävs enligt handlingspla-
nen. Det beror på att vissa områden kan kräva relativt stora in-
satser samtidigt som bedömningen är att Covid-19-pandemin 
fortsatt innebär begränsningar av resurser. Några exempel på 
insatser som har genomförts under 2021 är: 

• För att säkerställa att webbsidan vasttrafik.se och ap-
pen ToGo uppfyller kraven på tillgänglighet har till-
gänglighetsgranskningar genomförts och brister som 
konstaterades har åtgärdats. 

• Det verktyg som tagits fram för att säkerställa ett syste-
matiskt arbete med att inkludera sociala perspektiv har 
använts i förstudier för trafikupphandlingar och utred-
ningar. Arbetet med att utveckla och implementera 
verktyget fortsätter under 2022. 

• Västtrafik startade under hösten 2021 ett arbete för att 
utveckla metoder för en ökad samverkan med resenärs-
grupper, med fokus på äldre, barn och personer med 
funktionsnedsättning, för att på så sätt säkerställa att 
kollektivtrafiken fungerar för så många som möjligt.  

• Arbetet för att öka tryggheten i och runt kollektivtrafi-
ken fortsätter och är ett långsiktigt strategiskt arbete. 
Ett metodstöd har utvecklats under 2020 som är ett pro-
gram som genomförs i samverkan med lokala intres-
senter kring otrygga platser. Under 2021 pågår detta ar-
bete i bland annat Ale, Mölndal, Lerum, Herrljunga, 
Vårgårda och Alingsås. Västtrafik har även påbörjat ar-
bete enligt metodstödet i Göteborg, Partille, Lilla Edet, 
Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Kungälv. Utö-
ver detta så deltar Västtrafik även i brottsförebyggande 
arbeten i Skövde, Ulricehamn, Strömstad och Borås. 

• Det finns även metodstöd inom operativ samverkan 
som bygger på fyra steg där Västtrafik främst driver ar-
betet med hjälp av sina ordningsvakter, trygghetsvärdar 
och biljettkontrollanter. Intresset för att samverka med 
Västtrafik har ökat hos lokala intressenter i hela reg-
ionen under 2021. 

• Västtrafik har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen 
för att utbilda trygghetsvärdarna i hur man motverkar 
våld i nära relationer. Genom att förse dem med 

De fem åtgärdsområdena i  
strategin: 
• Ett fullt tillgängligt prioriterat 

nät 
• Ett gott bemötande till alla re-

senärer 
• Resenärerna ska känna sig 

trygga i kollektivtrafiken 
• Inkluderande kommunikation 
• Strategisk planering för jämlik 

kollektivtrafik 
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kunskap och verktyg kan de lättare känna igen om nå-
gon de möter är utsatt. Detta är ett viktigt arbete för att 
bidra till det jämställdhetspolitiska målet om att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. 

• Västtrafik har även påbörjat ett arbete med att i högre 
grad uppmärksamma barns utsatthet i kollektivtrafiken. 
En del i det arbetet är att öka kompetensen hos trygg-
hetsvärdarna för att upptäcka situationer där det finns 
risk att barn far illa, samt att skapa rutiner för att agera 
genom orosanmälningar till kommunerna.  

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken    

Strategin innehåller mål om minskade utsläpp av koldioxid 
samt mål för luftkvalitet, energieffektivisering och buller-
minskningar. Målen ska i huvudsak nås genom övergång till 
förnybara drivmedel. I december 2020 startade ny trafik med 
145 nya elbussar. Som en följd har koldioxidutsläppen i stads-
trafiken i Göteborg/Mölndal/Partille minskat med cirka 10 
procent, från ett totalt utsläpp på cirka 16 500 ton år 2020 till 
14 500 ton 2021. Likaså har kväveoxidutsläppen minskat från 
cirka 108 ton till cirka 55 ton och partikelutsläppen från cirka 
900 kg till cirka 670 kg. 

Målbild tåg 2035, inkl. Västtågsutredningen 

Utvecklingen av tågtrafiken i Västra Götaland utgår från Mål-
bild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen. I slutet av 2020 
beslutade kollektivtrafiknämnden om Målbild Tåg - delmål 
2028 inklusive storregional busstrafik. I den görs en konkreti-
sering av hur tågtrafiken och de storregionala busstråken ska 
utvecklas på medellång sikt fram till 2028. Västtrafik påbör-
jade under 2021 arbetet med en handlingsplan kopplad till del-
mål 2028. Planen förväntas antas av Västtrafik under våren 
2022.  
 
Västtrafik har i enlighet med målet om en utbyggd tågtrafik in-
vesterat i 45 nya tåg. Fordonen beräknas tas i bruk under 2024. 
 
Målbild Tåg 2035 inkl. Västtågsutredningen, öppnar upp för 
att på sikt etablera och trafikera ett antal nya stationer i mindre 
samhällen i Västra Götaland. Att etablera nya stationer med 
tillhörande trafikering och utveckla bebyggelse, verksamheter 
och infrastruktur i stationens närhet och omland innebär en 
lång process med många aktörer. Västra Götalandsregionen 
vill tillsammans med aktuella kommuner, Trafikverket och 
Västtrafik i ett tidigt skede förbereda och stödja en samhälls-
planering där nya stationers potential kan nyttjas. Kollektivtra-
fiknämnden beslutade om att starta projektet i december 2021. 
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Målbild Koll2035 Göteborg/Mölndal/Partille 

Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät 
ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göte-
borg, Mölndal och Partille (GMP). Under hösten 2021 har 
Sverigeförhandlingens parter enats om att medel från det av-
slutade linbaneprojektet ska föras över till den nya spårvagns-
länken Brunnsbo – Linné inklusive Lindholmstunneln. Reg-
ionfullmäktige beslutade i juni 2021 om att köpa in 40 långa 
spårvagnar, för leverans 2024–2026. Förlängning av hållplat-
ser längst de mest belastade spårvagnslinjerna 5 och 11 har på-
börjats under hösten 2021 som en förberedelse inför anskaf-
fande av längre vagnar.  

En förstudie kring spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan 
har genomförts av Göteborgs stad i samverkan med Västtrafik 
och skickats till berörda parter på remiss i december 2021. Åt-
gärdsvalsstudien för Metrobuss färdigställdes vintern 2020/21 
och resulterade i en avsiktsförklaring mellan parterna i Stads-
trafikforum GMP om fem utredningsområden där fördjupade 
studier krävs. Samtliga dessa har påbörjats under 2021. Därut-
över har parterna arbetat vidare med ett flertal gemensamma 
utredningar i enlighet med Handlingsplan 2020-2024 för att nå 
Målbild Koll2035. 

Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Väners-
borg och Uddevalla 

För de fem noderna i Västra Götaland finns kollektivtrafikpla-
ner framtagna som beskriver hur respektive kommuner, VGR 
och Västtrafik vill att stadstrafiken ska utvecklas de närmaste 
cirka 15 åren. Planerna har tagits fram i olika takt och med nå-
got olika innehåll men de utgår från trafikförsörjningspro-
grammets övergripande mål om ökad andel hållbart resande. 
De antas av respektive kommun och VGR och för respektive 
plan tas en handlingsplan fram. I denna beskrivs olika åtgär-
der, utredningar och förbättringsförslag i syfte att uppnå målen 
i kollektivtrafikplanen.  

Borås: Utvecklingsplan 2025 för kollektivtrafiken i Borås an-
togs 2016. Linjenätet har förbättrats och utbudet har ökat suc-
cessivt samt gått över till eldrift. Under 2021 har fokus legat 
på att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Borås 
stad har ansökt om och fått beviljat statlig medfinansiering för 
att bygga om stadstrafikens största hållplats Södra torget samt 
bygga en ny byteshållplats i västra Borås under 2022. 

Skövde: Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 
2035 antogs 2018. Under 2021 har flera infrastrukturinveste-
ringar genomförts i syfte att öka framkomligheten i staden, ge-
nom fler och bättre cirkulationsplatser. I samband med detta 
har också flera hållplatser standardhöjts och en ny hållplats 
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som ger ökad tillgänglighet till det växande handelsområdet 
Stallsiken har tillkommit. Inför upphandling av Trafik 2024 så 
har Västtrafik och kommunen gemensamt tagit fram förslag på 
förändringar av stadstrafikens linjenät. Syftet är att få ökad 
framkomlighet för kollektivtrafiken och kortare restider till 
målpunkter. I det arbetet har det även vissa behov av ny infra-
struktur för kollektivtrafiken identifierats, som till exempel 
bussgator. 

Trollhättan och Vänersborg: Kollektivtrafikplan för Troll-
hättan och Vänersborg antogs 2019. Stadstrafikforum Trollhät-
tan och Vänersborg, där de båda kommunerna, VGR och Väst-
trafik samarbetar, beslutade i oktober om en handlingsplan 
kopplad till kollektivtrafikplanen. På kort sikt är flera aktivite-
ter kopplade till de förändringar och möjligheter som finns för 
utveckling av kollektivtrafiken i samband med att ett nytt trafi-
kavtal startar i området 2023. Handlingsplanen lyfter kontinu-
erliga behov av att anpassa och utveckla kollektivtrafiken i 
takt med stadsutvecklingen och att nya bostadsområden till-
kommer. På längre sikt kan utredningar om expresslinjer bli 
aktuellt. Under året har flertalet hållplatser anpassats i Troll-
hättan, både i syfte att öka tillgängligheten och förbereda för 
trafikering med längre stadsbussar. I Vänersborg har ombygg-
nation av en cirkulationsplats genomförts i syfte att bland an-
nat förbättra framkomligheten och öka punktligheten.  

Uddevalla: I juni 2021 antog Uddevalla kommun och kollek-
tivtrafiknämnden kollektivtrafikplan för stadstrafiken i Udde-
valla.  
Planen är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet 
och följer också programmets målstruktur med övergripande 
mål om att öka andelen hållbara resor. Uddevalla är det pend-
lingsnav i regionen som idag har lägst samlad andel av resor 
med kollektivtrafik, cykel- och gång.  
 
Kollektivtrafikplanen beskriver mål för resenären och för män-
niskan i staden. För resenärerna handlar målen om att utveckla 
kollektivtrafiktrafiken med ledorden ”ofta, enkelt, snabbt och 
pålitligt”. Kollektivtrafiken i Uddevalla har idag ett relativt 
gott utbud men med lägre utbud på sena kvällar och helger. 
Det finns behov av att både förenkla och strukturera upp linje-
nätet på ett tydligare sätt. Restider och bytesmöjligheter behö-
ver också förbättras. För människan i staden lyfts kollektivtra-
fikens roll och utrymme i stadsutvecklingen och samhällspla-
neringen. Ett kvalitetsmål här handlar om att kollektivtrafikens 
miljöer ska ges en framträdande roll i stadsrummet. Strategier 
för att gå i riktning mot målen innefattar bland annat stråktra-
fik och enklare linjenätstruktur, ökat fokus på hela resan, fram-
komlighet och starkare kopplingar mellan fysisk planering, be-
byggelseutveckling och kollektivtrafik.  
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Med kollektivtrafikplanen som utgångspunkt är nästa steg att 
ta fram en handlingsplan. Här ska strategier konkretiseras och 
åtgärdsförslag tas fram i syfte att nå målen. Handlingsplanen 
förväntas bli klar under 2022. Flertalet hållplatser har genom-
gått standardhöjning och tillgänglighetsanpassats under året.  
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Lägesrapport Fokusområden 
Driva på och underlätta för hållbara resval 

Under hösten 2020 flyttade det arbete som bedrivits inom ra-
men för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande 
väst från Västra Götalandsregionens koncernkontor till Väst-
trafik, och under 2021 har arbetet integrerats i den dagliga 
verksamheten. De beteendepåverkande projekt som erbjudits 
kommuner, så som Vintercyklist, Testcyklist, På Egna Ben 
och Cykelvänlig arbetsplats har fortgått som tidigare, med 
enda skillnaden att de numera sker i Västtrafiks regi. Projekten 
är fortsatt uppskattade. Särskilt Vintercyklist och Testcyklist 
har haft många intresserade och genererat media i olika for-
mer. Vintercyklist genomförs i en rad kommuner, bland annat 
Lidköping, Falköping och Mölndal. Inom ramen för Testcy-
klist har det tydliggjorts vilken möjlighet som finns i elcykeln 
som transportslag, och hur den underlättar för det hållbara re-
sandet, speciellt för pendlingsresor. Falköping och Mellerud är 
två exempel på kommuner som har varit involverade i detta. 
Även Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har genomfört pro-
jektet. 

Cykling har fått ett ökat fokus inom Västtrafik under året. En 
del i detta är pandemin, som påverkat kollektivtrafiken starkt. 
För att minska trängseln ombord på fordonen visas numera 
gång och cykel som alternativ i ToGo, en knuff för många som 
bara ska några hållplatser eller för att undvika ett byte/resa.  

Kopplingarna mellan cykel och kollektivtrafik utvecklas med 
fokus på hur cykeln tydligare kan bli en större del av det håll-
bara resandet. Under hösten 2021 blev ett projekt beviljat av 
Vinnova för att utforska möjligheten att integrera cykel och 
kollektivtrafik på ett systematiskt sätt samt att utveckla ett 
koncept för kombinationsresor som passar behov och förutsätt-
ningar i Västra Götaland. Målet är att kunna skapa ett enhetligt 
system för att integrera cykel med kollektivtrafik och att göra 
det enkelt och en del av vardagen att resa med cykel och kol-
lektivtrafik tillsammans.   

Det sker även ett arbete med mobilitetshubbar och mikromobi-
litet. Arbetet med mobilitetshubbar har just startat och innefat-
tar bland annat pendelparkeringar för cykel och bil. Arbetet 
med mikromobilitet har kommit något längre och har också 
under 2021 fått extra fokus genom de rubriker som elspark-
cyklarna skapat. Västtrafiks hållning är att elsparkcyklarna är 
ett välkommet inslag i transportsystemet så länge de används 
och parkeras på ett ansvarsfullt sätt. De kan vara ett sätt att 
komma åt den så kallade first/last mile-problematiken i städer. 
Samarbeten med Göteborgs Stad och Borås Stad pågår kring 
parkering av elsparkcyklar i anslutning till kollektivtrafiken, 

Pandemin har  
fortsatt stor inverkan på  
genomförandet av trafik-
försörjningsprogrammet 
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och flera andra lösningar för att gynna kombinationen mikro-
mobilitet och kollektivtrafik finns i planen för 2022.  

Påverkansarbete både på lokal och nationell nivå är en viktig 
del i att öka det hållbara resandet. Västtrafik har under 2021 
jobbat fram en agenda med flertalet påverkansfrågor som syf-
tar till att öka det hållbara resandet. Inom ramen för detta ar-
bete har ett flertal remisser besvarats, enskilt eller i samarbete 
med andra aktörer så som Svensk Kollektivtrafik, Svenska Cy-
kelstäder, 2030-sekretariatet och andra regionala kollektivtra-
fikmyndigheter. Även debattartiklar har skrivits, bland annat 
om möjligheterna med förenklade/slopade skatteregler för för-
månscykel och förmånsbiljetter i kollektivtrafiken för arbetsgi-
vare. Liksom möjlighet till statlig finansiering för infrastruktur 
och depåer. 

I slutet av året startades en samverkansarena för mobilitet och 
tillgänglighet med fokus på glesa geografier och landsbygder. 
Initiativet till samarbetet kom från de delregionala kollektiv-
trafikråden i Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg. I sam-
verkansarenan ingår till en början ovan nämnda kommunalför-
bund, Västtrafik, Trafikverket och VGR. Ambitionen i arenan 
är att samordna olika pågående projekt med fokus mobilitet 
och tillgänglighet för mindre tätorter och landsbygder. Detta i 
syfte att etablera och utveckla ett varaktigt mobilitetserbju-
dande och därmed öka tillgängligheten och bidra till regional 
utveckling i hela Västra Götaland. Se även under forskning 
och innovation nedan. 

Kombinerad mobilitet 

För att främja möjligheten för andra aktörer att sälja kollektiv-
trafikbiljetter och skapa nya möjligheter att kombinera olika 
reseerbjudanden, öppnar Västtrafik upp för tredjepartsförsälj-
ning i början av 2022. Västtrafik blir därmed den första trafik-
huvudmannen i Sverige att öppna för tredjepartsförsäljning i 
skarp drift (det vill säga ingen pilot). 

Det görs genom två nivåer av återförsäljning: 

• Digitala återförsäljare, alltså de som vill addera kollek-
tivtrafik till sin verksamhet för att stärka sitt erbju-
dande. Exempelvis hotell, evenemang, parkeringsbolag 
med flera. 

• Mobilitetspartner, det vill säga aktörer som erbjuder 
olika trafikslag som kan kombineras i syfte att samla 
hela resbehovet på ett ställe. 

Västtrafik har under de senaste åren skaffat sig en förståelse 
och kunskap vad gäller kombinerad mobilitet genom de piloter 
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som genomförts. Därtill har Västtrafik sedan ett år tillbaka ett 
avtal med Parkering Göteborg om försäljning av biljetter.  

Under 2021 har Västtrafik förberett sin organisation för att 
kunna ta emot och möjliggöra integration med tredjepartsaktö-
rer som önskar lägga till kollektivtrafik till sin egen verksam-
het. Genom att erbjuda kollektivtrafikbiljetter via ett standard-
avtal, ger Västtrafik marknaden samma förutsättningar för 
detta. 

Alltjämt pågår många olika projekt, både i Sverige och runt 
om i världen. En av de stora frågorna är hur affärsmodellerna 
ska se ut för att få verksamheterna att bära sig ekonomiskt. Det 
som dock kännetecknar alla olika initiativ är att det är projekt 
som är subventionerade med externa medel i någon form, ett 
fåtal är i skarp drift. Fastighetsmarknaden (i Sverige) är ett av 
de områden som visat stort intresse för nya kombinerade lös-
ningar. Genom att aktivt minska antalet parkeringar, skapas ett 
större tryck och önskan att kunna erbjuda alternativa möjlig-
heter till den egna bilen. 

Västtrafik kommer även fortsatt delta i testet av Komiland 3.0 
för att förstå hur kombinerade mobilitetstjänster bör utformas 
för glesare geografier. 

Samhällsplanering och kollektivtrafik 
Under året har arbetet för en samlad regional planering fortsatt 
tagit fram kunskapsunderlag för att beskriva fysiska och rums-
liga strukturer, exempelvis ortstruktur i Västra Götaland och 
flyttströmmar på tätortsnivå. Kunskaperna kan användas som 
underlag i utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Tidig dialog mellan Västtrafik och kommunerna kopplat till 
kommunernas planarbeten är en viktig del i att få samhällspla-
nering och kollektivtrafik att gå hand i hand. Västtrafik arbetar 
löpande med att utveckla samverkan med kommunerna. Av-
delningen för samhällsutveckling har nu ett breddat ansvar att 
driva samhällsutveckling och kollektivtrafik som ömsesidig 
process. Samhällsutvecklarna har geografiskt ansvar och ska 
ha god kännedom om sitt geografiska område för att kunna 
föra in exempelvis utbyggnadsplaner i interna trafikutveckl-
ingsprocesser. För att underlätta och stötta kommunerna i olika 
mobilitets- och infrastrukturfrågor har avdelningen numera en 
samhällsutvecklare med specifikt ansvar för infrastruktur. I öv-
rigt utvecklar Västtrafik processer i exempelvis förstudie inför 
trafikupphandling och trafikplan för att kunna möjliggöra en 
proaktiv dialog.   

En annan viktig del är ömsesidigt kunskapsbyggande. Ett ut-
bildningsmaterial om kollektivtrafiken i samhällsplaneringen 
som riktar sig till kommunala tjänstepersoner inom 

Samverkan är  
nödvändig för att nå målen 
om ökad andel hållbart  
resande 
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samhällsbyggnadssektorn har tagits fram av en arbetsgrupp be-
stående av representation från de fyra delregionala kollektiv-
trafikrådens tjänstemannanätverk, Västra Götalandsregionen, 
Västtrafik, Länsstyrelsen och Trafikverket. Utbildningsmateri-
alet var färdigt i slutet av 2019, men utbildningarna pausades 
på grund av pandemin. Under hösten 2021 har arbetet kommit 
igång igen och Västtrafik har tillsammans med kommunens 
kollektivtrafikansvarig genomfört utbildningar i Borås, Falkö-
ping, Partille, Lerum och Mölndals kommun. Utbildningarna 
kommer fortsätta under 2022.   

Driva på och styra forskning och innovation 

Forskning och innovation ska bidra till bättre beslutsunderlag 
för den ordinarie verksamheten, testa nya idéer i praktiken och 
pusha utvecklingen i riktning mot målen i trafikförsörjnings-
programmet. Detta görs i huvudsak genom satsningar inom 
fem prioriterade forskningsområden. 2021 har varit ett mel-
lanår både utifrån trafikförsörjningsprogrammet och framta-
gandet av den nya regionala utvecklingsstrategin. Pandemin 
har inneburit färre förfrågningar om projekt och finansiering. 
Pågående projekt har behövt förlängas och/eller med ett för-
ändrat innehåll, men utan större ekonomiska förändringar.   
 
De initiativ VGR har tagit har varit kopplade till K2 (nationellt 
centrum för kollektivtrafikforskning) och uppföljningen av 
pandemins effekter på kollektivtrafiken, resandet och ekono-
min som har gett värdefull kunskap inför kommande sats-
ningar. K2 har reviderat inriktning för kommande år med ett 
fortsatt fokus på återtagandet och långsiktiga effekter för det 
hållbara resandet. Västra Götalandsregionen har representanter 
med i K2:s nyetablerade Rådslaget, som samordnar arbetet 
med hållbar omstart med fokus på att tillvarata möjligheter i 
pandemins kölvatten. Engagemanget i K2:s runda bordssamtal 
fortsätter, där storstadsregionerna tar del av aktuell forskning 
och utbyter erfarenheter.   
 
Västtrafik har utvecklat en tydligare process för externa för-
frågningar angående Västtrafiks medverkan i forskningspro-
jekt. De har också utvecklat sin interna process kring initiativ 
som berör forskning, utveckling och innovation med hög grad 
av samverkan med näringsliv, andra offentliga aktörer och 
akademi.  
 
Finansieringsformer 
Västra Götalandsregionen har delfinansierat ett projekt inom 
K2 som följt hur kollektivtrafikens kostnader och intäkter för-
ändrats till följd av Covid-19-pandemin. Projektet redovisar åt-
gärder som vidtagits av olika aktörer och vilka effekter dessa 
kan ha på både kort och längre sikt. Projektet har publicerat en 
forskningsrapport med bland annat reflektioner om effekterna 

VGR:s fem prioriterade  
forskningsområden för kollektiv-
trafiken 
• Finansieringsformer som säker-

ställer långsiktig utveckling och 
drift av kollektivtrafiken  

• Digitalisering och automatisering 
som ökar transportsystemets till-
gänglighet och inkludering samt 
sänker dess miljöpåverkan  

• Elektrifiering och drivmedelsmix 
som möjliggör fossilfrihet, ökar 
energieffektivitet och minskar bul-
ler 

• Samhällsbyggnad och stadsut-
veckling som skapar gynnsamma 
förutsättningar för kollektivtrafik, 
delad mobilitet, cykling och gång  

• Styrmedel och styrning som driver 
beteendeförändringar mot hållbart 
resande och bidrar till att fler upp-
lever kollektivtrafiken som enkel, 
trygg och inkluderande att an-
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på framtida finansieringsmodeller. 
 
Digitalisering och automatisering 
Västtrafik har tagit flera initiativ till kommande forskningspro-
jekt inom digitalisering och automatisering och flera projekt 
pågår. Även ett fortsatt engagemang i det strategiska innovat-
ionsprogrammet Drive Sweden har pågått under året. Inom 
autonoma fordon pågår till exempel simulering av elektriska 
självkörande fordon, självkörande bussar på depå, testkörning 
av stadsbuss på testbana med verkliga resenärer och tester med 
små automatiserade bussar. Västtrafik genomför också en po-
tentialstudie som innehåller testpiloter för AI i kollektivtrafi-
ken. Inom ElectriCity pågår ytterligare initiativ och tester med 
framtidens IT-lösningar för kollektivtrafikfordon.  
 
Elektrifiering/ drivmedel 
Västra Götalandsregionen följer och fortsätter att finansiera ut-
vecklingen inom ElectriCity-arenan, som är ett samverkans-
projekt för elektrifiering och utveckling av innovationer för 
kollektivtrafiken och andra tunga transporter. Ett nytt samar-
betsavtal har tagits fram för perioden 2022-2025, som fortsatt 
möjliggör innovation och tester för att utveckla kollektivtrafi-
ken.  
 
Kollektivtrafiknämnden beslutade om finansiering av en ny in-
novations- och testbädd för elbussar. Det skapar förutsätt-
ningar för olika aktörer att genomföra utvecklings- och forsk-
ningsprojekt tillsammans med, och med finansiering från, nat-
ionella och internationella aktörer. Det kommer innebära fort-
satt goda möjligheter för uppväxling av regionala medel.  
 
Ett koncept för automatiserade bussar testas inom ramen för 
Electricity. Bland annat prövas teknik med förarstöd för att till 
exempel kunna köra in mjukt på hållplatser. I konceptet ingår 
också så kallad platooning, som innebär virtuell hopkoppling 
av bussar så att de kan köra som ett "busståg". Det handlar om 
olika varianter och olika grader av förarlöst. Även möjlighet 
för bussen att köra förarlöst inom depåområde testas. Detta 
skulle möjliggöra mindre ytkrävande depåer på sikt, om bus-
sen själv kan förflytta sig optimalt inom depåområdet till ex-
empel mellan tvätt, tankning och nattparkering, eller liknade. 
 
På den första helelektriska busslinjen i ordinarie trafik, linje 60 
i Göteborg, har både för- och eftermätningar av buller och häl-
soeffekter genomförts. Resultatet har gett viktig kunskap kring 
betydelsen av elektrifiering av kollektivtrafik i staden.  
 
Därtill pågår några mindre projekt, som till exempel kring 
framtidens drivmedel på Kinnekulletåget. 
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Samhällsbyggnad och stadsutveckling  
Projekt med fokus på mobilitet i glesare områden, som exem-
pelvis KomILand 3.0 och RorILand har startats under året. De 
handlar båda om att utforska olika mobilitetslösningar för att 
förbättra levnadsvillkoren i landsbygder. För samordning och 
utökat lärande etableras en samverkansarena där dessa projekt 
kommer ingå tillsammans med pågående projekt som bland 
annat Fossilfri gränsregion Fyrbodal. Se även ovan under 
Driva på och underlätta hållbara resval. 
 
Ett exempel från de lite tätare geografierna är projektet Lima, 
där det bland annat ingår att testa och utveckla så kallade mo-
bilitetshubbar. Hubbarna syftar till att erbjuda olika mobilitets-
lösningar som ska möjliggöra alternativ till den egna bilen. 
Testen har gett en del erfarenheter och lärdomar, men försvå-
rades av att så få reste i och med pandemin. Ytterligare ett ex-
empel är projektet Levande stationssamhällen, som syftar till 
att undersöka behov och förutsättningar för fördjupad regional 
samverkan kring stationssamhällens utveckling. I projektet har 
man bland annat undersökt hur stationssamhällen kan bli 
trygga för människor. 
 
Styrmedel och styrning  
Västtrafik kraftsamlar inom mobilitet, vilket bland annat inne-
bär att öka förmågan till innovation och utveckling inom håll-
bar mobilitet och framtidens kollektivtrafik. Inom ramen för 
detta finns bland annat initiativet Behovsstyrd trafik, fortsatt 
arbete med kombinationsresor där cykel är en viktig del men 
också att förstå mer om möjligheterna med nya mikromobili-
tetslösningar. Arbetet har även fokuserat på att förbereda inför 
lansering av tredjepartsförsäljning via mobilitetspartners och 
digitala återförsäljare. 
 
Västtrafik har också medverkat i internationellt arbete avse-
ende mobilitet och forskning. Detta genom medverkan i två 
kommittéer inom UITP (internationell organisation för offent-
ligt ägda kollektivtrafikbolag och andra verksamma inom kol-
lektivtrafik) med fokus på dessa områden. Genom engage-
mang i UITP har ett bra nätverk etablerats och utbyte av erfa-
renheter med andra trafikhuvudmän möjliggjorts.  
 
Området socialt hållbar transportplanering är ett område som 
behöver mer forskning och utvecklas mera. En del i detta har 
varit att etablera och utveckla Nätverket socialt hållbar trans-
portplanering. Det finansieras delvis av VGR och syftar till att 
samla och synliggöra kunskap och metoder om hur transport-
planeringen kan bli mer socialt hållbar samt att initiera projekt. 
Nätverket drivs av Göteborgsregionen i samarbete med VGR, 
Trafikverket, Region Värmland och Region Skåne.  
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Källförteckning 
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektiv-
trafik. I Sverige genomförs cirka 70 000 intervjuer löpande per år. 
Siffrorna är viktade värden. 

Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till 
syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande 
fordon, tillgänglighet, fordonskontroller och avtals- och miljökrav. 

Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer 
mellan 16 och 85 år bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kom-
mun. SOM-institutet som utför undersökningen är en opartisk under-
sökningsorganisation vid Göteborgs universitet.  

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning är en 
årlig nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag 
utgörs av cirka 12 000 personer som svarat på frågor om utsatthet 
för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter 
med rättsväsendet. 

Västtrafik, egen statistik och bearbetningar. 

SCB Befolkning i kollektivtrafiknära läge. År 2014 - 2019. 
PxWeb (scb.se) 
 
Allmänheten och klimatet 2021 (naturvardsverket.se) 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1303/BefKollnaraN/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1303/BefKollnaraN/
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/6ffad3e6018c47cea06e6402f0eea066/rapport-allmanheten-klimatet-2021.pdf
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Yttrande över Årlig avstämning av 

trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avger upprättad skrivelse som yttrande 

 

Ärendet i sin helhet 

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra 

Götaland ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet 

med implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa 

uppföljning av de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de 

delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla 

kollektivtrafiken. Samverkansformerna utvärderades 2020, vilket ledde till 

reviderade samverkansformer 2021. I samband med utvärderingen 

identifierades ett antal förbättringsområden. Därför har ett utvecklingsarbete 

ihop med kommunalförbunden och Västtrafik påbörjats. Kommunernas 

tjänstepersoner i våra gemensamma nätverk kommer att involveras under 2022. 

Arbetet kommer utvärderas först nästa år i samband med årlig avstämning. Den 

årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av 

trafikförsörjningsprogrammet för 2021 och frågeställningar kopplat till 

uppföljningen, dels en aktualisering av miljö- och klimatstrategin.  

 

Västra Götalandsregionen önskar svar på följande frågor:  

Trafikförsörjningsprogrammet:  

1. Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med 

att marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken 

försämrats med anledning av pandemin.  

2. Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det 

”nya normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör 

digitaliseringen spela?  

Svar: Frågan är ställd som ett resonemang och inte en fråga som går att besvara 

för en enskild kommun. 

 

Det finns mycket forskning och rapporter som sammanställer vad som hänt, 

både i hur människor påverkats av pandemin och det ekonomiska läget som 

gäller nu. Att resandet med kollektivtrafiken har minskat stort under pandemin 
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och att en del slutat använda kollektivtrafiken och istället använder bilen, är 

ingen nyhet. Det är inte heller unikt för kommunerna i Sjuhärad.  

 

Det är bara en tredjedel som arbetat hemifrån, av det som förvärvsarbetade 

under pandemin, enligt SCB. Många arbeten kan inte ske på distans som 

exempelvis jobb inom vård och omsorg, transport och byggsektorn.  Därför at 

det viktigt att målet om att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra 

Götaland  fortsätter vara detsamma och att man fortsätter arbeta för 

kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet och knyter samman Västra 

Götaland och att skapa tillgänglighet till studier och arbetsmarknader. 

 

3. Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för 

att nå framgång. Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika 

fokusområdena  

1 Driva på och underlätta för hållbara resval  

2 Kombinerad mobilitet  

3 Samhällsplanering och kollektivtrafik  

4 Driva på och styra forskning och innovation  

Svar: Av de 4 fokusområdena så har kommunen begränsat ansvar för 

Samhällsplanering och kollektivtrafik och lokaliserar ny bebyggelse med hänsyn 

till tillgänglig kollektivtrafik och bygger ut gång- och cykelnätet. Övriga 

fokusområden drivs inom mobility management och projekt tillsammans med 

Västtrafik. Där åtar sig kommuner att medverka i måna av tid och resurser. 

Flera projekt har pågått sedan flera år t.ex Komiland, Vintercyklist, säker 

skolväg etc. Ett nätverk för kombinerad mobilitet har startat. 

 

Vilka slutsatser /lärdomar kan man dra av VGRs satsning på utbildning av 

Samhällsplanering och kollektivtrafik? Och hur går vi vidare till nästa steg? 

 

För en mer effektiv kollektivtrafikförsörjning kanske kunskapen behöver 

fördjupas om skolornas villkor gällande starttider, terminsstarter, skolskjutsar, 

det fria skolvalet etc, eftersom resorna till skolorna är en ryggrad  i 

kollektivtrafiken utanför de stora städerna.  

 

Det behövs också en bättre förståelse för stadsplaneringsprocesserna, de olika 

huvudmannaskapen för vägar och förutsättningarna att bygga ett hållbart 

samhälle på olika platser.  

 

Uppföljningsrapporten:  

4. Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt?  

5. Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver 

genomförandet av programmet i form av vad som har skett kopplat 

till strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som 

åtgärd vid tidigare avstämning och är i linje med det nya 

programmet. Vi ser fram emot era synpunkter på den nya strukturen. 
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Svar: Uppföljningsrapporten är intressant att läsa som kunskapsunderlag men 

känns som ett internt material, främst upprättad för Västtrafik och Västra 

Götalandsregionen. Den slår ihop alla 49 kommunerna och det är svårt att se 

den enskilda kommunens roll i detta, förutom tillgänglighetsanpassning av 

hållplatser. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remissbrev, 2022-03-30 

2. Bilaga, aktualisering, 20022-03-30 

3. Uppföljning TFP 2021, 2022-03-30 

Beslutet expedieras till 

1. Delregionalt kollektivtrafikråd Boråsregionen, 

karin.bjorklind@borasregionen 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för strategisk samhällsplanering 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks 

Trafikplan 2024 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen godkänner underlaget som svar på frågor inför Västtrafiks 

trafikplan 2024. 

 

 

 

 

Datum 

2022-05-19 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-24 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00255 3.3.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2022-05-11 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 
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Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks 

Trafikplan 2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner underlaget som svar på frågor inför Västtrafiks 

trafikplan 2024 

Sammanfattning 

Dialogfrågorna är det första steget i den årliga processen om kommande 

trafikförändringar i Västtrafiks Trafikplan. De är också viktiga som underlag för 

utvecklingsplaner för kollektivtrafiken. 

Frågorna från Västtrafik rör pågående samhällsutveckling och bostadsbyggande, 

och besvaras med hänvisning till kommunens hemsida. Där redovisas fysisk 

planering och statistik för Borås, aktuellt detaljplanearbete och Borås Stads 

riktlinjer för bostadsförsörjningen som sammantaget ger en bra bild av 

utvecklingen i kommunen. 

För Borås är det viktigt att staden och kollektivtrafiken fortsätter utvecklas 

tillsammans för att föra över fler resenärer till kollektivtrafiken, så att de 

investeringar som görs i infrastrukturen också leder till mer attraktiv 

kollektivtrafik och ökat resande. Den gemensamma handlingsplanen innebär att 

kommunen tar på sig stora ombyggnader av vägar, broar, hållplatser och 

resecentrum för att skapa bättre framkomlighet för kollektivtrafiken och 

utveckla knutpunkter, särskilt utmed linje 1. Dessa satsningar på förbättrad 

infrastruktur måste också leda till förbättrat trafikutbud och ökad kapacitet i 

kollektivtrafiken. 

Frågor att besvara inför dialogmötet Trafikplan 2024 

För att göra dialogmötena givande vill vi att ni inför mötet besvarar några 

frågor som rör utvecklingen i er kommun. De skriftliga svaren utgör, förutom 

underlag inför den gemensamma dialogen, också viktig input till framtagande av 

utvecklingsplaner för kollektivtrafiken. 

1. Samhällsplaner och förändrade resbehov 

a. Med utgångspunkt från det ni föregående år skickat in till oss, 

finns det några nytillkomna utbyggnadsområden (med inflytt 

under de kommande 5 åren), eller något objekt som utgått, 

pausats eller flyttats i tid?  
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Svar: Borås kommun har 114 091 invånare (2021). Störst befolkningsökning 

procentuellt sett har skett utanför Borås centrala delar, i områden som ligger 

utanför Stadstrafikens linjenät (se bilaga). 

För kommande planläggning i Borås se stadens hemsida, www.boras.se.  

Se Borås stads riktlinjer för bostadsförsörjningen ger en god inblick i bostadsbehov 

och planeringen inom av ny bebyggelse i kommunen:  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckli

ng/oversiktsplanering/strategiskaplaneringsunderlag/riktlinjerforbostadsforsorjnin

g.4.793892fe158af8a7e702276b.html 

Se pågående detaljplanearbete: 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckli

ng/detaljplanering/pagaendeplanarbete.4.3cc917c815870110c129cef7.html 

Se statistik och demografisk utveckling i Borås kommun: 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/omboras/borasisiffror/statistikforo

likaamnen/befolkningochhalsa/befolkningsprognos.4.28285b1c16ecad6aed411

c8.html 

Se verksamhetsplanen 2022 där kan man läsa om pågående fysisk planering i 

kommunen: 

https://www.boras.se/download/18.1d47b2d717db83f2b6679b8b/164018470

8468/Verksamhetsplan%20f%C3%B6r%20detaljplanering%202022.pdf 

b. Ska kommunen påbörja något arbete inom närmsta året med 

ÖP, FÖP, planprogram, trafik-/parkering/mobilitetsstrategi, 

större detaljplan etc. där det är önskvärt att Västtrafik deltar i 

tidigt skede? 

c. Har ni gjort några förändringar i antagna mål/strategier med 

koppling till hållbart resande?  

Svar 1b och 1c:  

Inför nytt trafikavtal för Stadstrafiken i Borås med trafikstart 2027 behöver 

nuvarande Utvecklingsplan för Stadstrafiken ersättas med ett nytt 

Kollektivtrafikprogram för Borås.  

Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- och 

transportområdet eftersom en ökande befolkning också kommer att leda till 

mer trafik. Bland annat att framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i 

vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i stadsutvecklingen samt att 

gång- och cykeltrafik ska utformas med hög kvalitet. I översiktsplanen föreslås 

att en trafikplan ska tas fram. Istället för en Trafikplan kommer det att göras ett 

så kallat Trafikprogram. 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 

http://www.boras.se/
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/strategiskaplaneringsunderlag/riktlinjerforbostadsforsorjning.4.793892fe158af8a7e702276b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/strategiskaplaneringsunderlag/riktlinjerforbostadsforsorjning.4.793892fe158af8a7e702276b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/strategiskaplaneringsunderlag/riktlinjerforbostadsforsorjning.4.793892fe158af8a7e702276b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete.4.3cc917c815870110c129cef7.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete.4.3cc917c815870110c129cef7.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/omboras/borasisiffror/statistikforolikaamnen/befolkningochhalsa/befolkningsprognos.4.28285b1c16ecad6aed411c8.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/omboras/borasisiffror/statistikforolikaamnen/befolkningochhalsa/befolkningsprognos.4.28285b1c16ecad6aed411c8.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/omboras/borasisiffror/statistikforolikaamnen/befolkningochhalsa/befolkningsprognos.4.28285b1c16ecad6aed411c8.html
https://www.boras.se/download/18.1d47b2d717db83f2b6679b8b/1640184708468/Verksamhetsplan%20f%C3%B6r%20detaljplanering%202022.pdf
https://www.boras.se/download/18.1d47b2d717db83f2b6679b8b/1640184708468/Verksamhetsplan%20f%C3%B6r%20detaljplanering%202022.pdf
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cykelresorna och resor med busstrafiken ska öka kraftigt. Genom detta kommer 

biltrafikens ökning att dämpas. Trafikprogrammet har skickats ut på remiss 

under våren 2022. Västtrafiks synpunkter på denna remiss är en viktiga för den 

fortsatta utvecklingen i staden. 

Borås Stad och Västtrafik fortsätter att arbeta efter den Handlingsplan för 

Stadstrafiken som tagits fram gemensamt. För att öka framkomligheten för 

kollektivtrafiken pågår också en rad detaljplanearbeten, där Västtrafik förväntas 

delta, bland annat på Trandögatan vid ICA Maxi. Flera stora infrastrukturobjekt 

kommer färdigställas av Borås Stad under 2022 och 2023 i Knalleland, Södra 

torget, Nybron och på Göteborgsvägen/Symfonigatan i syfte att förbättra för 

kollektivtrafiken. 

I arbetet med ny järnväg, Göteborg-Borås, går lokaliseringsutredningen mot sitt 

slut. Borås Stad har ställt sig bakom Trafikverkets prioriterade korridor som 

ansluter vid befintlig station på Borås C. Ett utbyggt Borås C med tillhörande 

Resecentrum kommer därmed få än större betydelse för invånarna i Borås 

kommun samt för våra grannkommuner. I arbetet med Borås C/Resecentrum 

vill Borås Stad fortsätta den täta dialogen kring utformning, kapacitet, funktion 

för en gemensam utveckling av kollektivtrafiken i Borås.  

d. Ser ni några nya/förändrade arbets- och/eller 

studiependlingsbehov? 

Flera nya verksamhetsområden planeras kring Viared och söder om Borås. 

Dessa är stora anläggningar och innehåller både kontor och lager, där en del har 

kontorsarbeten och en del jobbar med lager/logistik i flera skift. Det är svårt att 

hitta en bra lösning för kollektivtrafik i dessa områden som både har långa 

avstånd men också innehåller flera tusen arbetsplatser. Här behöver staden och 

Västtrafik hitta nya mobilitetslösningar och alternativ till bilen. 

2. Infrastruktur 

Eftersom Västtrafik ansvarar för prioritering av åtgärder för 

kollektivtrafik inom det statliga vägnätet vill vi ha er hjälp att identifiera 

behov av förändringar i infrastrukturen som ni ser skulle få stora positiva 

effekter (t.ex. prioriterad framkomlighet för kollektivtrafiken, bussgator, 

anslutande gång- och cykelbanor, pendelparkeringsmöjligheter mm) 

Planerar ni för (åtgärder (exkl. hållplatsanpassningar) i det kommunala 

vägnätet som påverkar kollektivtrafiken de kommande 5 åren?  

- 2024 ska linje 7 inte längre gå i slinga så busshållplatser behövs på båda 

sidor av vägen. En ny linje, linje 9, ska gå Gustav Adolfsgatan tur och 

retur så där behövs också busshållplatser på båda sidor. 

 

- När eller i samband med att ombyggnaden av Nybron är klar (beräknat 

2024) ska även hållplats Krokhallstorget byggas om. 

 

- Under 2023 planeras bytespunkt väst Symfonigatan att byggas. 
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- När ombyggnad av Nabbamotet blir aktuell öppnas också möjligheten 

för ny samåkningsparkering. 

 

- Nybyggnad av hållplatslägen vid väg 27 i nära anslutning till befintlig 

gångbro över väg 27. Arbete pågår inför flera större etableringar vid 

Viared Östra 

 

Samtliga åtgärder ovan, är avstämda alternativt är initierade av Västtrafik.  

 

Hållplatser kan också skaps eller flyttas i samband med detaljplanering för ny 

bebyggelse. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa fler av Borås hållplatser 

fortsätter. 

 

3.  Skolpendling i den allmänna kollektivtrafiken  

a. Ser ni några förändringar som påverkar den allmänna 

kollektivtrafiken? Gäller både grundskola och gymnasium. 

b. Nya skolor, flytt eller nedläggning av skolor eller andra 

förändringar?  

Svar:  Se aviserade skolförändringar: 

 2024 ny skola på Gässlösa är klar (Fredriksborgskolan). F-9 samt särskola och 

särskild undervisningsgrupp (skolan ska rymma ca 900 elever). 

 Erikslundskolan F-9 samt särskola flyttar tillfälligt (Erikslundskolan ska byggas 

om) till Gässlösa Kronäng 1 och Kronäng 2 (evakueringsskolorna på 

Gässlösavägen). Ca 400 elever går på Erikslundskolan idag. 

 Myråsskolan F-6 är tillbaka på Brämhult (från HT23). 

 Särlaskolans elever i åk F-6 går på Byttorpskolan (från HT22). Den elevgruppen 

kommer från Norrby främst. 

 

c. Ser ni att ni kommer att förändra några start- och sluttider?   

Svar: Skolorna själva sätter scheman utifrån elever och lärares behov – kursplan och 

tjänstefördelning. Men oftast samma tider. 

4. Tillköp  

Ser ni behov av att göra nya tillköp eller förändra befintliga?  

Svar: Borås har idag tillköp för: Seniorkort, närtrafik på kvällar och helger, flextrafik 

och busskort till färdtjänstberättigade. Borås ger dessutom gratis busskort och 

sommarlovskort till alla som går på gymnasiet. Inga ytterligare tillköp planeras. 

5. Övriga frågor 

Något annat ni önskar ta upp? 

Svar: 

Tillköpsavtalen 
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Det finns en oro att nya tillköp och ändringar i tillköpsavtalen kommer bli 

betydligt dyrare för kommunen efter införandet av tre zoner. Här behövs mer 

transparens för att kommunen ska kunna ta ställning till de nya kostnaderna. 

Det behövs också rimligt med tid för att ta ett bra förankrat beslut i kommunen 

för tillköpen och finansieringen av dessa. 

Huvudmannaskap och infrastrukturåtgärder på väg och järnväg 

Det finns ett återkommande problem med busshållplatser och vändplaner 

utanför det kommunala vägnätet. Där Trafikverket har huvudmannaskap finns 

exempel på att busslinjer och hållplatser dras in eftersom de nödvändiga 

förbättringar som behövs i infrastrukturen för att behålla trafiken inte 

prioriteras. Detta är en oroande utveckling och leder till dålig trafiksäkerhet för 

bussresenärer på väg till hållplatsen och/eller att gångavstånden till hållplatserna 

blir orimligt långa. Detta påverkar barn och unga särskilt mycket, eftersom de är 

en av de största kollektivtrafikresenärsgrupperna, särskilt på linjer utanför de 

stora stråken. Barn och unga har inte heller något annat resealternativ utan 

måste då skjutsas av föräldrar med bil. Detta påverkar på sikt orternas 

attraktivitet. Hur ska Västtrafik och regionen jobba med de olika väghållarna för 

att genomföra de förändringar i infrastrukturen som krävs? 

Samma kan sägas om de uteblivna satsningarna på det befintliga järnvägsnätet 

som kommunerna och Boråsregionen efterlyst i många år. Nu verkar 

utvecklingen på Kust- till –Kustbanan utebli/försenas p g a uteblivna satsningar 

i infrastrukturen, vilket får negativa konsekvenser för Borås som nod i en 

attraktiv arbetsmarknad. 

Det nya normala 

Västtrafik har själva angett att det är svårt att sia om hur resandet kommer att se 

ut post-corona och en del utredningar har försenats med anledning av detta. 

Kommunen hoppas att förändringar i kollektivtrafiken utbud och linjenät utgår 

från trovärdiga siffror och att inga förhastade beslut tas innan resandet har satt 

sig. Ny zonstruktur, nya biljettyper, stora ombyggnader i centrum och en 

kvarvarande rädsla för att trängas på bussen hos medborgarna gör att man 

behöver ge Boråsarnas extra tid att hitta tillbaka till kollektivtrafiken innan man 

genomför några stora försämringar i utbudet. 

Trafik över kommungränsen 

Kollektivtrafik utmed stråk som passerar kommungränsen behöver ses i större 

perspektiv. Tillgängligheten till arbetsplatser och utbildning utanför orterna 

behöver vara god. Exempel från Borås är de försämrade resorna mot Bollebygd 

som drabbat den som arbetar i Hultafors. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förberedande frågeställningar inför hösten dialogmöten från Västtrafik, 

2022-04-20 

2. Förvärvsarbete per geografiskt område, 2022-05-04 
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3. Befolkningsförändring 2020-2021 i delområden i Borås, 2022-05-04 

Beslutet expedieras till 

1. Västtrafik, kommun@vasttrafik.se 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för strategisk samhällsplanering 

 



2021-02-19 

 

Frågor att besvara inför dialogmötet 
För att göra dialogmötena givande vill vi att ni inför mötet besvarar några frågor som rör 
utvecklingen i er kommun. De skriftliga svaren utgör, förutom underlag inför den gemensamma 
dialogen, också viktig input till framtagande av utvecklingsplaner för kollektivtrafiken. 

1. Samhällsplaner och förändrade resbehov 

 Med utgångspunkt från det ni föregående år skickat in till oss, finns det några nytillkomna 

utbyggnadsområden (med inflytt under de kommande 5 åren), eller något objekt som 

utgått, pausats eller flyttats i tid? 

o Komplettera gärna med uppgifter om antal bostäder/arbetstillfällen/ 

befolkningsmängd (Använd gärna bifogad mall) 

o Bifoga gärna kartbild eller geo.data-underlag till Remix (för nya områden) 

 Ska kommunen påbörja något arbete inom närmsta året med ÖP, FÖP, planprogram, 

trafik-/parkering/mobilitetsstrategi, större detaljplan etc. där det är önskvärt att 

Västtrafik deltar i tidigt skede? 

 Har ni gjort några förändringar i antagna mål/strategier med koppling till hållbart 

resande? 

 Ser ni några nya/förändrade arbets- och/eller studiependlingsbehov? 

 

2. Infrastruktur 

 Eftersom Västtrafik ansvarar för prioritering av åtgärder för kollektivtrafik inom det 

statliga vägnätet vill vi ha er hjälp att identifiera behov av förändringar i infrastrukturen 

som ni ser skulle få stora positiva effekter (t.ex. prioriterad framkomlighet för 

kollektivtrafiken, bussgator, anslutande gång- och cykelbanor, 

pendelparkeringsmöjligheter mm) 

 Planerar ni för (åtgärder (exkl. hållplatsanpassningar) i det kommunala vägnätet som 

påverkar kollektivtrafiken de kommande 5 åren?  

 
3. Skolpendling i den allmänna kollektivtrafiken  

 Ser ni några förändringar som påverkar den allmänna kollektivtrafiken? Gäller både 

grundskola och gymnasium. 

o Nya skolor, flytt eller nedläggning av skolor eller andra förändringar? 

 Ser ni att ni kommer att förändra några start- och sluttider?   

Notera! Västtrafik skickar varje höst ut information om trafikeringskalender för den allmänna 
trafiken som bör fungera som underlag för planering av läsårstider. 

4. Tillköp  

 Ser ni behov av att göra nya tillköp eller förändra befintliga?  

 

5. Övriga frågor 

 Något annat ni önskar ta upp? 

Skicka in svaren på frågorna till kommun@vasttrafik.se senast den 3 juni 2022. 

mailto:kommun@vasttrafik.se
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Borås 011 Nordskogen 116

021 54

022 95

023 122

024 115

025 101

026 48

027 263

031 Ryda 468

041 1027

042 227

043 1169

044 603

051 1718

061 181

062 40

063 191

071 606

072 814

073 1126

074 2592

075 707

076 813

077 222

082 1688

083 630

084 Regementet 1170

091 Norrby 1189

101 591

102 318

111 9

112 143

113 41

114 45

121 Västeråsen 1181

122 843

123 612

131 Funningen 27

141 4287

142 1316

143 158

144 11

151 Bosnäs 35

161 192

162 68

163 481



165 67

171 100

172 20

173 16

174 5

181 79

182 3

191 109

201 1435

211 1791

212 42

213 136

214 303

221 50

222 485

223 233

224 50

225 64

226 0

227 39

231 104

232 1360

233 345

234 26

235 182

236 46

241 448

242 745

243 136

244 62

251 4541

252 88

253 380

261 97

262 108

263 55

264 212

265 335

266 388

267 233

268 13

269 42

271 124

272 1600

273 296

274 975

275 19

281 6



282 109

283 30

284 154

285 187

286 320

287 118

288 16

289 85

291 21

292 13

293 19

411 20

412 23

421 180

422 231

423 Svensgärde 485

424 16

425 15

426 89

501 FRISTAD 1609

502 SPARSÖR Sjösida 94

503 FRUFÄLLAN 74

504 FRISTAD LANDSBYGD 33

511 SPARSÖR Öster 32

512 GINGRI LANDSBYGD 56

513 TOSSERYD 39

521 TÄRBY LANDSBYGD 18

529 0

531 BORGSTENA 246

532 BORGSTENA LANDSBYGD 45

541 TÄMTA LANDSBYGD 38

551 VÄNGA LANDSBYGD 32

601 DALSJÖFORS 722

602 GÅNGHESTER 488

603 MÅLSRYD 93

604 TOARP LANDSBYGD 373

611 APLARED 56

612 LJUSHULT LANDSBYGD 44

621 DANNIKE 40

622 DANNIKE LANDSBYGD 29

631 ÄSPERED 41

632 ÄSPERED LANDSBYGD 82

641 RÅNGEDALA 50

642 RÅNGEDALA LANDSBYGD 70

701 VISKAFORS 395

702 RYDBOHOLM 252

703 KINNARUMMA 46

704 KINNARUMMA LANDSBYGD 235



711 SVANEHOLM 106

712 SEGLORA LANDSBYGD 165

801 SANDARED 619

802 SJÖMARKEN 445

803 EKÅS 14

804 SANDHULT 106

805 HEDARED 92

806 SANDHULT LANDSBYGD 259

811 BREDARED 11

812 BREDARED LANDSBYGD 155

Ospecificerad arbetsplats 1181

Arbetsplatsen saknar Nyko 152

Växlande arbetskraft 3073

Källa:

WingArc Australia

Copyright

Intern referenskod:

NoMatrix
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Borås 011 Nordskogen 139

021 85

022 92

023 127

024 105

025 95

026 78

027 276

031 Ryda 485

041 958

042 221

043 1124

044 528

051 1618

061 180

062 40

063 179

071 555

072 719

073 877

074 2519

075 546

076 873

077 188

082 1721

083 555

084 Regementet 1239

091 Norrby 1340

101 746

102 274

111 19

112 140

113 41

114 51

121 Västeråsen 904

122 1006

123 664

131 Funningen 31

141 4393

142 1411

143 162

144 18

151 Bosnäs 33

161 152

162 67

163 437



165 49

171 100

172 17

173 99

174 4

181 68

182 4

191 97

201 1365

211 1970

212 16

213 123

214 250

221 65

222 445

223 246

224 51

225 62

226 0

227 47

231 86

232 1275

233 336

234 25

235 167

236 44

241 381

242 595

243 138

244 63

251 4471

252 87

253 385

261 93

262 101

263 58

264 220

265 327

266 354

267 250

268 9

269 42

271 133

272 1573

273 270

274 981

275 18

281 6



282 97

283 24

284 172

285 171

286 455

287 104

288 12

289 74

291 19

292 12

293 19

411 17

412 26

421 191

422 230

423 Svensgärde 491

424 17

425 13

426 90

501 FRISTAD 1595

502 SPARSÖR Sjösida 79

503 FRUFÄLLAN 74

504 FRISTAD LANDSBYGD 28

511 SPARSÖR Öster 30

512 GINGRI LANDSBYGD 61

513 TOSSERYD 36

521 TÄRBY LANDSBYGD 21

529 0

531 BORGSTENA 241

532 BORGSTENA LANDSBYGD 42

541 TÄMTA LANDSBYGD 48

551 VÄNGA LANDSBYGD 38

601 DALSJÖFORS 714

602 GÅNGHESTER 434

603 MÅLSRYD 87

604 TOARP LANDSBYGD 358

611 APLARED 41

612 LJUSHULT LANDSBYGD 32

621 DANNIKE 35

622 DANNIKE LANDSBYGD 31

631 ÄSPERED 44

632 ÄSPERED LANDSBYGD 97

641 RÅNGEDALA 41

642 RÅNGEDALA LANDSBYGD 72

701 VISKAFORS 377

702 RYDBOHOLM 251

703 KINNARUMMA 47

704 KINNARUMMA LANDSBYGD 239



711 SVANEHOLM 93

712 SEGLORA LANDSBYGD 161

801 SANDARED 572

802 SJÖMARKEN 434

803 EKÅS 24

804 SANDHULT 110

805 HEDARED 83

806 SANDHULT LANDSBYGD 311

811 BREDARED 10

812 BREDARED LANDSBYGD 164

Ospecificerad arbetsplats 1153

Arbetsplatsen saknar Nyko 221

Växlande arbetskraft 2758

Källa:

WingArc Australia

Copyright

Intern referenskod:

NoMatrix



AM302b: Ampak 2020 Delområde Förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år efter arbetskommun och arbetsdelområde



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
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A B C D E

Befolkningsutveckling

0-w

Område 2015 2021 Förändring 15 - 21 Förändring 15 - 21, %

011 93 94 1 1,1

021 561 621 60 10,7

022 2 030 2 058 28 1,4

023 1 182 1 219 37 3,1

024 1 106 1 057 -49 -4,4

025 407 413 6 1,5

026 1 202 1 284 82 6,8

027 574 567 -7 -1,2

031 156 185 29 18,6

041 1 207 1 263 56 4,6

042 343 323 -20 -5,8

043 123 144 21 17,1

044 2 5 3 150,0

051 550 598 48 8,7

061 668 667 -1 -0,1

062 775 1 102 327 42,2

063 1 001 1 123 122 12,2

071 273 418 145 53,1

072 97 103 6 6,2

073 324 386 62 19,1

074 151 199 48 31,8

075 70 50 -20 -28,6

076 428 398 -30 -7,0

082 1 265 1 316 51 4,0

083 1 443 1 434 -9 -0,6

084 103 234 131 127,2

091 3 862 4 055 193 5,0

101 459 463 4 0,9

102 305 338 33 10,8

111 533 544 11 2,1

112 1 239 1 222 -17 -1,4

113 1 362 1 370 8 0,6

114 621 626 5 0,8

121 4 4 0 0,0

122 552 598 46 8,3

131 200 235 35 17,5

141 42 44 2 4,8

142 171 201 30 17,5

143 207 450 243 117,4

144 264 256 -8 -3,0

151 462 507 45 9,7

161 1 179 1 149 -30 -2,5

162 948 969 21 2,2

163 9 236 227 2 522,2

165 1 669 1 654 -15 -0,9

171 64 61 -3 -4,7

172 122 133 11 9,0

173 23 34 11 47,8

174 7 11 4 57,1

181 106 106 0 0,0

182 41 34 -7 -17,1

191 1 652 1 708 56 3,4

201 2 097 2 429 332 15,8

211 635 708 73 11,5



59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
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88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

A B C D E

212 10 7 -3 -30,0

213 29 29 0 0,0

214 576 575 -1 -0,2

221 1 024 1 029 5 0,5

222 488 460 -28 -5,7

223 2 350 2 386 36 1,5

224 1 056 1 065 9 0,9

225 12 11 -1 -8,3

226 6 15 9 150,0

227 899 877 -22 -2,4

231 322 333 11 3,4

232 1 985 2 379 394 19,8

233 468 493 25 5,3

234 975 1 041 66 6,8

235 404 402 -2 -0,5

236 14 52 38 271,4

241 691 690 -1 -0,1

242 710 726 16 2,3

243 839 847 8 1,0

244 871 915 44 5,1

252 998 1 066 68 6,8

253 335 344 9 2,7

261 93 107 14 15,1

262 881 994 113 12,8

263 874 959 85 9,7

264 463 515 52 11,2

265 315 342 27 8,6

266 1 601 1 599 -2 -0,1

267 1 033 1 242 209 20,2

268 763 832 69 9,0

269 1 078 1 120 42 3,9

271 494 487 -7 -1,4

272 583 593 10 1,7

273 1 529 1 520 -9 -0,6

274 536 554 18 3,4

275 376 353 -23 -6,1

281 18 19 1 5,6

282 854 862 8 0,9

283 916 944 28 3,1

284 244 271 27 11,1

285 431 406 -25 -5,8

286 527 498 -29 -5,5

287 661 687 26 3,9

288 404 429 25 6,2

289 1 202 1 226 24 2,0

291 353 355 2 0,6

292 395 402 7 1,8

293 324 371 47 14,5

411 63 61 -2 -3,2

412 85 85 0 0,0

421 1 378 1 346 -32 -2,3

422 1 238 1 319 81 6,5

423 805 847 42 5,2

424 213 266 53 24,9

425 65 70 5 7,7

426 1 216 1 212 -4 -0,3

501 4 110 4 290 180 4,4

502 611 660 49 8,0
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120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

A B C D E

503 917 895 -22 -2,4

504 353 357 4 1,1

511 804 881 77 9,6

512 442 464 22 5,0

513 304 328 24 7,9

521 155 169 14 9,0

529 4 4 0 0,0

531 433 436 3 0,7

532 307 312 5 1,6

541 317 323 6 1,9

551 306 313 7 2,3

601 3 673 3 967 294 8,0

602 1 628 1 609 -19 -1,2

603 891 866 -25 -2,8

604 1 132 1 195 63 5,6

611 466 427 -39 -8,4

612 490 560 70 14,3

621 376 416 40 10,6

622 446 465 19 4,3

631 276 304 28 10,1

632 563 603 40 7,1

641 421 427 6 1,4

642 449 452 3 0,7

701 2 764 2 813 49 1,8

702 1 000 989 -11 -1,1

703 323 368 45 13,9

704 649 624 -25 -3,9

711 1 067 1 048 -19 -1,8

712 638 664 26 4,1

801 3 196 3 358 162 5,1

802 2 882 3 197 315 10,9

803 464 462 -2 -0,4

804 584 610 26 4,5

805 326 312 -14 -4,3

806 1 363 1 449 86 6,3

811 267 280 13 4,9

812 921 1 000 79 8,6

999 127 153 26 20,5

Summa 108 487 114 091 5 604 5,2
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

A B C D E

Befolkningsutveckling

0-w

Område 2020 2021 Förändring 20 - 21 Förändring 20 - 21, %

01 95 94 -1 -1,1

02 7 223 7 219 -4 -0,1

03 184 185 1 0,5

04 1 760 1 735 -25 -1,4

05 589 598 9 1,5

06 2 921 2 892 -29 -1,0

07 1 498 1 554 56 3,7

08 2 938 2 984 46 1,6

09 4 132 4 055 -77 -1,9

10 761 801 40 5,3

11 3 781 3 762 -19 -0,5

12 569 602 33 5,8

13 240 235 -5 -2,1

14 940 951 11 1,2

15 512 507 -5 -1,0

16 4 068 4 008 -60 -1,5

17 239 239 0 0,0

18 143 140 -3 -2,1

19 1 650 1 708 58 3,5

20 2 421 2 429 8 0,3

21 1 278 1 319 41 3,2

22 5 816 5 843 27 0,5

23 4 711 4 700 -11 -0,2

24 3 198 3 178 -20 -0,6

25 1 407 1 410 3 0,2

26 7 648 7 710 62 0,8

27 3 625 3 507 -118 -3,3

28 5 343 5 342 -1 0,0

29 1 052 1 128 76 7,2

41 148 146 -2 -1,4

42 5 081 5 060 -21 -0,4

50 6 108 6 202 94 1,5

51 1 688 1 673 -15 -0,9

52 171 173 2 1,2

53 744 748 4 0,5

54 329 323 -6 -1,8

55 301 313 12 4,0

60 7 634 7 637 3 0,0

61 980 987 7 0,7

62 837 881 44 5,3

63 890 907 17 1,9

64 882 879 -3 -0,3

70 4 771 4 794 23 0,5

71 1 678 1 712 34 2,0

80 9 295 9 388 93 1,0

81 1 289 1 280 -9 -0,7

99 146 153 7 4,8

Summa 113 714 114 091 377 0,3



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

A B C D E

Befolkningsutveckling

0-w

Område 2020 2021 Förändring 20 - 21 Förändring 20 - 21, %

011 95 94 -1 -1,1

021 577 621 44 7,6

022 2 097 2 058 -39 -1,9

023 1 205 1 219 14 1,2

024 1 087 1 057 -30 -2,8

025 398 413 15 3,8

026 1 265 1 284 19 1,5

027 594 567 -27 -4,5

031 184 185 1 0,5

041 1 272 1 263 -9 -0,7

042 339 323 -16 -4,7

043 143 144 1 0,7

044 6 5 -1 -16,7

051 589 598 9 1,5

061 686 667 -19 -2,8

062 1 118 1 102 -16 -1,4

063 1 117 1 123 6 0,5

071 357 418 61 17,1

072 100 103 3 3,0

073 387 386 -1 -0,3

074 197 199 2 1,0

075 52 50 -2 -3,8

076 405 398 -7 -1,7

082 1 292 1 316 24 1,9

083 1 414 1 434 20 1,4

084 232 234 2 0,9

091 4 132 4 055 -77 -1,9

101 448 463 15 3,3

102 313 338 25 8,0

111 536 544 8 1,5

112 1 239 1 222 -17 -1,4

113 1 371 1 370 -1 -0,1

114 635 626 -9 -1,4

121 4 4 0 0,0

122 565 598 33 5,8

131 240 235 -5 -2,1

141 38 44 6 15,8

142 197 201 4 2,0

143 444 450 6 1,4

144 261 256 -5 -1,9

151 512 507 -5 -1,0

161 1 159 1 149 -10 -0,9

162 1 002 969 -33 -3,3

163 254 236 -18 -7,1

165 1 653 1 654 1 0,1

171 62 61 -1 -1,6

172 136 133 -3 -2,2

173 31 34 3 9,7

174 10 11 1 10,0

181 108 106 -2 -1,9

182 35 34 -1 -2,9

191 1 650 1 708 58 3,5

201 2 421 2 429 8 0,3

211 671 708 37 5,5
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60

61
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79
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82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

A B C D E

212 7 7 0 0,0

213 30 29 -1 -3,3

214 570 575 5 0,9

221 1 025 1 029 4 0,4

222 471 460 -11 -2,3

223 2 361 2 386 25 1,1

224 1 072 1 065 -7 -0,7

225 7 11 4 57,1

226 6 15 9 150,0

227 874 877 3 0,3

231 318 333 15 4,7

232 2 391 2 379 -12 -0,5

233 500 493 -7 -1,4

234 1 051 1 041 -10 -1,0

235 400 402 2 0,5

236 51 52 1 2,0

241 711 690 -21 -3,0

242 724 726 2 0,3

243 870 847 -23 -2,6

244 893 915 22 2,5

252 1 063 1 066 3 0,3

253 344 344 0 0,0

261 102 107 5 4,9

262 961 994 33 3,4

263 975 959 -16 -1,6

264 517 515 -2 -0,4

265 336 342 6 1,8

266 1 583 1 599 16 1,0

267 1 220 1 242 22 1,8

268 838 832 -6 -0,7

269 1 116 1 120 4 0,4

271 497 487 -10 -2,0

272 632 593 -39 -6,2

273 1 571 1 520 -51 -3,2

274 562 554 -8 -1,4

275 363 353 -10 -2,8

281 18 19 1 5,6

282 842 862 20 2,4

283 941 944 3 0,3

284 266 271 5 1,9

285 427 406 -21 -4,9

286 496 498 2 0,4

287 704 687 -17 -2,4

288 418 429 11 2,6

289 1 231 1 226 -5 -0,4

291 355 355 0 0,0

292 384 402 18 4,7

293 313 371 58 18,5

411 62 61 -1 -1,6

412 86 85 -1 -1,2

421 1 369 1 346 -23 -1,7

422 1 342 1 319 -23 -1,7

423 836 847 11 1,3

424 252 266 14 5,6

425 66 70 4 6,1

426 1 216 1 212 -4 -0,3

501 4 244 4 290 46 1,1

502 627 660 33 5,3
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118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

A B C D E

503 889 895 6 0,7

504 348 357 9 2,6

511 900 881 -19 -2,1

512 458 464 6 1,3

513 330 328 -2 -0,6

521 167 169 2 1,2

529 4 4 0 0,0

531 428 436 8 1,9

532 316 312 -4 -1,3

541 329 323 -6 -1,8

551 301 313 12 4,0

601 3 959 3 967 8 0,2

602 1 600 1 609 9 0,6

603 889 866 -23 -2,6

604 1 186 1 195 9 0,8

611 435 427 -8 -1,8

612 545 560 15 2,8

621 385 416 31 8,1

622 452 465 13 2,9

631 295 304 9 3,1

632 595 603 8 1,3

641 423 427 4 0,9

642 459 452 -7 -1,5

701 2 780 2 813 33 1,2

702 992 989 -3 -0,3

703 371 368 -3 -0,8

704 628 624 -4 -0,6

711 1 023 1 048 25 2,4

712 655 664 9 1,4

801 3 316 3 358 42 1,3

802 3 174 3 197 23 0,7

803 463 462 -1 -0,2

804 603 610 7 1,2

805 309 312 3 1,0

806 1 430 1 449 19 1,3

811 289 280 -9 -3,1

812 1 000 1 000 0 0,0

999 146 153 7 4,8

Summa 113 714 114 091 377 0,3
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande 

Sandareds centrum. Se dnr 2014-00320 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen anses besvarad. 

 

 

 

Datum 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00540 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande 

Sandareds centrum. Se dnr 2014-00320 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad.            

Ärendet i sin helhet 

Hanna Werner har den 23 maj 2013 lämnat in förslag till Kommunfullmäktige 

att det är dags för upprustning i Sandared. Motionären beskriver ett antal 

problem med trafikmiljön och föreslår att: 

 Borås stad gör en översyn av trafik‐ och centrummiljön i Sandared  

 förslag tas fram till förbättrad trafik‐, cykel och gångtrafikantmiljö  

 följande önskemål beaktas: Cykelväg genom centrum, Fler 

övergångsställen, Åtgärder för att få ned farterna t ex mittrefuger eller 

avsmalningar Förbättrad vägbeläggning Uppsnyggande åtgärder  

Trafikverket är väghållare för Göteborgsvägen/Boråsvägen genom Sandared. 

Under de senaste åren har Trafikverket utfört ett antal trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder i Sandared. Exempelvis har gång- och cykelvägen förlängts till 

Badvägen och passager och övergångsställen har tillgänglighetsanpassats. 

Åtgärderna är planerade och utförda av Trafikverket.  

Just nu pågår ett arbete med den strategiska utvecklingen av serviceorter som 

knyter väl an till motionen. Sandared är en av fyra orter som har pekats ut enligt 

översiktsplanen.  

Inom ramen för arbetet med strategier för den långsiktiga utvecklingen av 

Sandared har en digital medborgarenkät genomförts. Det kom in 542 svar på 

enkäten och många hade synpunkter på trafikmiljön och på Göteborgsvägen 

som går genom samhället men även vid skolan. Under arbetet har det även 

genomförts en workshop med en blandning av representanter från Sandared 

där Sandareds nuläge och potential till framtida utveckling studerades vidare. 

Utifrån materialet från både enkätundersökningen och workshopen kommer ett 

övergripande förslag tas fram över var centrum i Sandared kan utvecklas och 

hur det kan utformas. Vi kommer även studera övergripande vad det finns för 

möjligheter till förbättra trafikmiljön genom centrum och göra det säkrare och 

attraktivare för gång- och cykeltrafikanter. I Sandared är det Trafikverket som 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

har hand om de större vägarna och lokala vägföreningar som har hand om de 

lokala vägarna. Det innebär att kommunen inte har full rådighet över 

trafikfrågorna, vi har dock möjlighet att inspirera och påverka genom att visa på 

möjliga lösningar. 

Arbetet med strategier för den långsiktiga utvecklingen av kommunens 

serviceorter kommer ligga till grund för framtida prioriteringen av kommunens 

arbete. Samtidigt kan de kommunala förvaltningarna inte genomföra 

strategierna själv utan vi måste samverka med lokala aktörer som verkar i 

orterna som intresseföreningar, medborgare, näringsliv med mera för att en 

större utveckling ska ske.   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Miljöpartiet i Borås 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



Vidarebefordrat brev:

Från: Hanna Werner <hannawerner1@gmail.com>
Datum: 23 maj 2013 17:46:02 CEST
Till: hannawerner1@gmail.com
Ämne: Motion gällande Sandareds centrum.
Svara till: Hanna Werner <hannawerner1@gmail.com>

From Evernote:
Motion gällande Sandareds centrum.

Dags för upprusting i Sandared!

Trafkmiljön i centrala Sandared har länge behövt en upprustning, inget har 
gjort på de senaste 30‐40 åren och situationen är otillfredsställande. 
Vägen genom centrum är lappad, lagad och gropig, den är starkt trafikerad inte 
minst av lastbilar. En hel del kommer från provbanan i Hällered, 
Hastighetsgränsen på 30 km/tim respekteras inte. 
Mycket folk rör sig i centrum till fots eller på cykel, inte minst elever från 
grundskolan och högstadiet i närheten. Det är mycket långt mellan 
övergångsställen. Finns inget öergångsställemellan ICA‐butiken och stationen 
där många har ärenden, vilket medför att folk springer kors och tvärs. 
Cykelvägen slutar där centrum börjar, vilket gör att cykeltrafikanter leve 
farligt. Detta är bara några exempel på brister.
Centrum i övriga ytterkommundelar har genomgått förbättringar och nu är det 
Sandareds tur. 
Olsfors, beläget i vår närmaste grannkommun, har fina exempel på hur det skulle
kunna se ut.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:
‐ att Borås stad gör en översyn av trafik‐ och centrummiljön i Sandared
‐ att förslag tas fram till förbättrad trafik‐, cykel och gångtrafikantmiljö
‐ att följande önskemål beaktas: 

Cykelväg genom centrum, 
Fler övergångsställen, 
Åtgärder för att få ned farterna t ex mittrefuger eller avsmalningar
Förbättrad vägbeläggning
Uppsnyggande åtgärder

Hanna Werner
Miljöpartiet
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands 

län, Miljöprövningsdelegationen, beslut den 28 april 

2022 om tillstånd till täktverksamhet på fastigheterna 

Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7 i Borås kommun 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redan inskickat överklagande och att 

skicka komplettering av detsamma till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen. 

 

 

 

Datum 

2022-05-30 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-01 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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SKRIVELSE 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00745 3.1.2.0 

  

 

Överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands 

län, Miljöprövningsdelegationen, beslut den 28 april 

2022 om tillstånd till täktverksamhet på fastigheterna 

Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7 i Borås kommun  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redan inskickat överklagande och att 

skicka komplettering av detsamma till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen. 

Ärendet i sin helhet 

Miljöprövningsdelegationen har gett Fristads Expressbyrå AB (556122- 

0046) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till bergtäkt på fastigheterna 

Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7 i Borås kommun. 

 

Borås Stad överklagade i skrivelse den 19 maj 2022 Miljöprövningsdelega-

tionens beslut och yrkade att mark- och miljödomstolen, med ändring av 

delegationens beslut ska avslå Fristads Expressbyrå AB:s ansökan. Borås Stad 

ansökte samtidigt om anstånd till den 10 juni 2022 med att utveckla grunderna 

för överklagandet. Det begärda anståndet beviljades.  

Med detta beslut godkänner Kommunstyrelsen redan inskickat överklagande 

och de nu preciserade grunderna och närmare omständigheterna till stöd för 

överklagandet.  

Till stöd för överklagandet åberopas i huvudsak följande.   

Lokaliseringen av den planerade täktverksamheten är inte lämplig. Inom 

skyddsavståndet från täkten finns bostäder i flera väderstreck och de boende 

riskerar att utsättas för störningar från täkten. Området för den planerade 

täkten ligger vidare i utkanten av ett större naturlandskap som omfattas av höga 

naturvärden och rekreationsmöjligheter. En bergtäkt i detta läge skulle sannolikt 

påverka upplevelsen negativt för de människor som nyttjar rekreationsmöjlig-

heterna i närområdet. 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Tillstånd till täktverksamhet på fastigheterna Lunden 1:16, 1:17, 1:18 

och 1:7 i Borås kommun – beslut om bifall med villkor, 20220428 

2. Överklagande, 202200519 

3. Komplettering av talan i mål nr M 2045-22, 20220607 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för strategisk samhällsplanering 
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Fristads Expressbyrå AB
calle@fristadsexpress.se 

Tillstånd till täktverksamhet på fastigheterna 
Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7 i Borås 
kommun
Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 10.20 (B), 
90.30 (B), 10.50 (C), 20.40 (C), 90.141 (C), 90.110 (C)

Miljöprövningsdelegationens beslut

Tillstånd
Miljöprövningsdelegationen ger Fristads Expressbyrå AB (556122-
0046) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till bergtäkt på fastigheterna 
Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7 i Borås kommun. Verksamheten får 
bedrivas inom det verksamhetsområde och med den väganslutning 
som framgår av bilaga 1.

Tillståndet gäller för följande.

 Brytning av högst 2 100 000 ton berg.

 Införsel av högst 200 000 ton inerta massor (icke-farligt avfall) per 
kalenderår.

 Utförsel av högst 200 000 ton material per kalenderår.

Brytning får ske ner till nivån +210 meter över havet för etapp 1, 
+235 meter över havet för etapp 2, och +255 meter över havet för 
etapp 3 (alla höjdangivelser enligt RH 2000).

Tillståndet gäller till och med den 31 oktober 2043.

Miljökonsekvensbeskrivningen
Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvens-
beskrivningen.

       
Miljöprövningsdelegationen

Beslut

Datum
2022-04-28

Ärendebeteckning 
551-20811-2021

Anläggningsnummer
1490-1284

mailto:calle@fristadsexpress.se
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Villkor för tillståndet

Allmänt
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i 

huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i 
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.

2. Gränserna för verksamhets- och brytområdet ska vara tydligt 
utmärkta i terrängen under hela verksamhetstiden.

3. På avsnitt med olycksfallsrisker ska allmänheten tydligt 
uppmärksammas på riskerna med att beträda området. Så länge 
täkten inte är efterbehandlad ska stängsel eller motsvarande 
finnas.

4. Tankning, och uppställning av arbetsfordon och arbetsmaskiner 
för natten eller längre tid, får endast ske på yta som förhindrar 
spridning av petroleumprodukter. Alternativt ska ett skydd för 
uppsamling av spill vara ordnat under parkerade enskilda 
arbetsfordon eller maskiner. Utrustning för sanering av spill ska 
finnas lätt tillgänglig.

Skyddsvall och skogsridå
5. En bullervall om minst 5 meters höjd ska anläggas i områdets 

norra del. Materialupplag om minst 10 meters höjd ska placeras 
mot norr vid inledande arbeten i etapp 1. Placering och 
utformning ska ske i enlighet med exploateringsplan, bilaga 2.

6. En skyddande skogszon mellan verksamhets- och brytgräns ska 
behållas under hela verksamhetstiden. I den norra delen av 
täktområdet ska minst 30 meter strand och skog mellan 
verksamhetsområdet och Kronängsbäcken lämnas orörd under 
hela verksamhetstiden.

7. Sumpmarksstråket i området mellan etapp 2 och 3 ska bevaras 
orört. Ytvattenbarriär ska anläggas inom västra delen av 
sumpmarksområdet för att eliminera risk att vattenmiljön 
försvinner. (Se bilaga 3.)

Arbetstider
8. Verksamheten inklusive transporter får endast bedrivas helgfri 

måndag–fredag kl. 06.00–18.00. I händelse av akuta behov såsom 
halkbekämpning, vid olyckor eller liknande får utlastning ske 
under kvällstid, dock längst till kl. 22.00. Tillsynsmyndigheten får 
i övrigt medge tillfälliga undantag.
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Buller
9. Buller från verksamheten inklusive transporter inom 

verksamhetsområdet får inte överskrida högre ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid bostäder än 

helgfri måndag–fredag kl. 06.00–18.00 50 dB(A)
nattetid kl. 22.00–06.00 40 dB(A)
övrig tid 45 dB(A)

När bullret innehåller ofta återkommande impulsljud eller hörbara 
tonkomponenter ska ovan angivna värden sänkas med 5 dB(A). 

Begränsningsvärdena enligt första stycket ska kontrolleras genom 
mätningar vid bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar 
eller genom mätningar vid berörda bostäder (immissionsmätning). 
Kontroll ska ske tre månader efter att verksamheten har satts 
i gång och därefter i samband med etablering på ny etapp eller så 
snart det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra 
mer än obetydligt ökade bullernivåer och när tillsynsmyndigheten 
i övrigt anser att kontroll är befogad.

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana 
ljudnivåer över 55 dB(A) utomhus vid bostäder får inte utföras 
nattetid (kl. 22.00–06.00).

Särskilt bullrande verksamhet
10. Arbetsmomenten krossning, borrning, sprängning och 

skutknackning får bedrivas endast under perioden 15 augusti–
15 juni helgfria vardagar måndag–fredag kl. 07.00–18.00. 
Tillsynsmyndigheten får medge tillfälliga undantag.

11. Borrning får endast ske med bullerdämpad borrigg.

Sprängning
12. Senast en vecka före sprängning ska boende och andra berörda 

inom radie av minst 750 meter från brytområdets ytterkant 
informeras om tidpunkt för sprängning. 

13. Sprängning i norra delen med inbrytning åt söder ska ske genom 
dämpad sprängning och får inte ske utan att väg 1704 är avstängd.

14. Luftstötvågor vid bostäder får inte överstiga värdet 100 Pa, 
uttryckt som frifältsvärde. Detta värde får under tillståndets tre 
första produktionssprängningar uppgå till maximalt 150 Pa.

Luftstötvågor ska kontrolleras vid den första 
produktionssprängningen efter att tillståndet tagits i anspråk. 
Därefter ska kontroll ske så snart det skett en förändring i 
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verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att 
överskridas samt på tillsynsmyndighetens begäran. Kontroll ska 
ske i enlighet med gällande Svensk Standard SS 02 52 10 eller 
motsvarande. Mätpunkter och mätfrekvens ska framgå av 
kontrollprogrammet.

15. Den sprängningsinducerade vibrationshastigheten får inte 
överstiga värdet 4 mm/s, uttryckt som toppvärde i vertikalled mätt 
i sockel i bostäder.

Vibrationshastigheten får under tillståndets tre första 
produktionssprängningar uppgå till maximalt 6 mm/s.

Vibrationsvärdet ska kontrolleras vid den första 
produktionssprängningen efter att tillståndet tagits i anspråk. 
Därefter ska kontroll ske så snart det skett en förändring i 
verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att 
överskridas samt på tillsynsmyndighetens begäran. Kontroll ska 
ske i enlighet med gällande Svensk Standard SS 460 48 66 eller 
motsvarande. Mätpunkter och mätfrekvens ska framgå av 
kontrollprogrammet. 

Damning
16. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från 

verksamhetens alla moment.

Masshantering
17. Alla massor som tas in till verksamhetsområdet ska vara 

provtagna och deklarerade i dokument. Massor som inte är 
kontrollerade eller som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för 
känslig markanvändning (KM) får inte tas in. Exakt utformning 
och detaljeringsgrad för mottagningskontrollen ska ske i samråd 
med tillsynsmyndigheten i kontrollprogrammet.

18. Följande avfallstyper får tas emot.

Avfallstyp Avfallskod
Jord, sten utan farliga ämnen 17 05 04
Ballast utan farliga ämnen 17 05 08

Betong 17 01 01

Tegel 17 01 02

Klinker och keramik 17 01 03

Returasfalt 17 03 02
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Skogsbruksavfall (stubbar, grot) 02 01 07

Andra typer av likvärdiga avfall än de som anges ovan får tas 
emot på anläggningen efter godkännande av tillsynsmyndigheten.

19. Massor som återvinns för anläggningsändamål inom 
verksamhetsområdet ska vara inerta och utgöras av betong och 
schaktmassor eller motsvarande. Massorna ska uppfylla kraven 
för känslig markanvändning (KM).

Transporter och energiförbrukning
20. Alla in- och uttransporter till täkten ska ske med största möjliga 

hänsyn till omgivningen.

21. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt arbeta 
med att minska miljö- och klimatpåverkan från verksamheten 
samt transporter. Som stöd för detta arbete ska en handlingsplan 
finnas och följas. Handlingsplanen ska i möjligaste mån omfatta 
energiförbrukande arbetsmoment samt transporter som följer av 
verksamheten. Planen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 
två år efter att tillståndet har tagits i anspråk. Tillsynsmyndigheten 
får medge en senareläggning av tidpunkten om det finns särskilda 
skäl. Planen ska därefter uppdateras minst vart tredje år om inte 
tillsynsmyndigheten bestämmer annat.

22. Vid upphandling av transporter ska verksamhetsutövaren 
efterfråga fordon som drivs med el eller förnybara drivmedel.

23. Kross- och sorteringsanläggningar ska senast två år efter att 
tillståndet har tagits i anspråk drivas av el via anslutning till det 
fasta elnätet.

Kemikalier och avfall
24. Kemiska produkter (inklusive bränsle) och farligt avfall ska 

hanteras så att spill och läckage inte förorenar omgivningen. 
Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska 
förvaras i täta behållare på invallad yta, som är skyddad från 
nederbörd. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst 
motsvara den största behållarens volym plus 10 % av övriga 
behållares volym. Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i 
dubbelmantlade cisterner. Cisternerna ska förses med 
påkörningsskydd.

Utsläpp till vatten
25. Vatten från täktverksamheten ska avledas genom 

sedimentationsanläggning, försedd med oljeavskiljande 
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anordning. Sedimentationsanläggningen ska vara ändamålsenligt 
utförd och dimensionerad. 

26. Utgående vatten från sedimentationsanläggningen får inte 
överskrida följande halter, beräknande som 
kalenderårsmedelvärden.

Parameter mg/l
Bly 0,03
Koppar 0,05
Zink 0,2
Suspenderade ämnen 20
Oljeindex 1

pH-värdet ska ligga inom intervallet 6,5–9.

De angivna värdena ska kontrolleras genom provtagning i 
utsläppspunkt direkt efter sedimentationsanläggningen. Flöde ska 
mätas i samband med att prov tas ut. Provtagning ska ske minst 
fyra gånger per år jämnt fördelat över kalenderåret och enligt 
senaste svenska standard eller likvärdig provtagnings- och 
analysmetod. 

Utöver ovanstående ämnen ska även total-kväve, PFAS, 
kadmium, krom, nickel, kvicksilver, arsenik och klorid 
kontrolleras i den omfattning som framgår av 
kontrollprogrammet. Kontroll av fler ämnen ska ske när 
tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad. Vid behov får 
tillsynsmyndigheten besluta om ändrad provtagningsfrekvens.

Efterbehandling
27. En aktuell efterbehandlingsplan ska finnas och hållas uppdaterad. 

Successiv efterbehandling ska ske när så är möjligt. Framtagande 
av planen ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten Av planen 
ska bland annat framgå de efterbehandlingsåtgärder som planeras, 
mängder massor som behövs för respektive delområde och 
tidsplan för arbetet. Vidare ska mängderna mottagna och lagrade 
massor för efterbehandlingen följas upp så att mer massor än 
nödvändigt inte lagras inom området. Senast två år innan 
tillståndet upphör ska verksamhetsutövaren ge in en slutlig 
efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, upprättad efter 
samråd med tillsynsmyndigheten. 

Efterbehandlingen av täkten ska vara slutförd och anmäld till 
tillsynsmyndigheten innan tillståndstidens utgång. Om det finns 
särskilda skäl får tillsynsmyndigheten medge en längre tid för 
genomförandet av efterbehandlingen.
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Kontrollprogram 
28. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och 

följas. Programmet ska möjliggöra en bedömning av om 
tillståndet och villkoren följs. I programmet ska anges 
mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Ett förslag till 
kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre 
månader efter att tillståndet har tagits i anspråk eller den senare 
tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer.

29. Innan brytning påbörjas i respektive etapp ska grundvattenytans 
nivå fastställas. Därefter ska grundvattennivån kontrolleras 
löpande på det sätt som anges i kontrollprogrammet

Rätt för tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor
Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att 
besluta om ytterligare villkor enligt följande.

D1. Skyddsåtgärder som kan krävas avseende utformning av områdets 
efterbehandling samt mottagning och lagring av massor i syfte att 
användas i täktområdets efterbehandling (villkor 27).

En säkerhet ska ställas
För att tillståndet ska vara giltigt ska verksamhetsutövaren ställa en 
säkerhet motsvarande 1 950 000 kronor. Säkerheten måste godkännas 
av Miljöprövningsdelegationen innan tillståndet får tas i anspråk.

När tillståndet får tas i anspråk
Tillståndet får tas i anspråk när beslutet har fått laga kraft och 
säkerheten enligt ovan har godkänts av Miljöprövningsdelegationen.

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när tillståndet tas i anspråk.

När verksamheten ska ha satts i gång (igångsättningstid)
Verksamheten enligt tillståndet ska ha satts i gång senast ett år efter att 
detta beslut har fått laga kraft. Annars förfaller tillståndet.

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts i gång.

Delgivning sker genom kungörelse
Miljöprövningsdelegationen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ 
delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske 
genom kungörelse. Kungörelsen införs inom tio dagar i Post- och 
Inrikes Tidningar samt i Borås Tidning.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen och hos kommunkansliet i 
Borås kommun. Länsstyrelsens e-postadress är 
vastragotaland@lansstyrelsen.se.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Redogörelse för ärendet

Bakgrunden till ansökan
Fristads Expressbyrå AB (sökanden) ansöker om tillstånd till 
täktverksamhet samt hantering av inerta massor. Det behövs en täkt i 
närheten av Borås med möjlighet att leverera närproducerad 
bergballast med den högsta bergkvalitet som finns i regionen, samt 
möjlighet att återvinna och återanvända massor till bygg- och 
anläggningsprojekt.

Tidigare tillstånd till verksamheten
Den sökta verksamheten har inte tidigare tillståndsprövats enligt 
miljöbalken eller miljöskyddslagen (1969:387).

Sökandens samråd med myndigheter och enskilda
Enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska 
verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det innebär 
att en specifik miljöbedömning ska göras.

Som ett första steg i den specifika miljöbedömningen har sökanden 
samrått med myndigheter, de enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda av verksamheten, och den allmänhet som kan antas bli 
berörda av verksamheten. Samrådet har handlat om verksamhetens 
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som 
verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser 
samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning 
(avgränsningssamråd).

Hur ansökan har handlagts hos Miljöprövningsdelegationen
Ansökan kom in till Miljöprövningsdelegationen den 30 april 2021. 
Efter kompletteringar har ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen 
kungjorts på Länsstyrelsens webbplats och i Borås Tidning samt 
remitterats till Länsstyrelsen, Miljö- och konsumentnämnden i Borås 
kommun, Trafikverket, Försvarsmakten och Sveriges geologiska 
undersökning (SGU).

Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, Miljö- och 
konsumentnämnden, Trafikverket, Naturskyddsföreningen i Borås och 
flera privatpersoner. Sökanden har fått tillfälle att bemöta yttrandena.

Vad ansökan avser
Sökanden ansöker om tillstånd i 21 år (täkt 20 år, efterbehandling 
1 år) till täkt med uttag av totalt 2 100 000 ton berg, och uttransport av 
maximalt 200 000 ton per år (medel 100 000 ton per år), samt intag av 
maximalt 200 000 ton inerta massor per år (medel 100 000 ton per år) 
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för hantering och mellanlagring, allt inom fastigheterna Lunden 1:16, 
1:17, 1:18 och 1:7 i Borås kommun.

Brytning kommer ske till täktbottennivå +210–255 meter (RH 2000) i 
tre terrasser. Igångsättning av verksamheten ska ske inom tre månader 
från lagakraftvunnet beslut.

Sökanden föreslår en ekonomisk säkerhet på 1 950 000 kronor. 
Säkerhetsbeloppet kan utställas genom bankgaranti alternativt 
försäkringsgaranti.

Sökandens slutliga förslag till villkor för verksamheten
 Bullrande verksamhet i täkten ska normalt bedrivas arbetstid, vardag 07.00 till 

16.00, samt transporter 06.00 till 18.00. Arbetstiden kan under 
entreprenadtoppar utsträckas längre om gällande begränsningsvärden kan 
innehållas.

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med upprättad ansökan med 
tillståndsbeslut och villkor. Vid avslutad verksamhet eller avbrott för en längre 
tid, städas hela verksamhetsområdet från maskiner, anläggningar, 
materialupplag, lagervaror i samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och 
markägaren innan slutbesiktning och godkännande. Överlåts ägande eller 
nyttjanderätten ska anmälan att göras till länsstyrelsen.

 Allmänheten hindras från verksamhetens industriområde genom vägbom som 
ska vara låst då verksamheten inte pågår, avbaningsbankar runt området, 
flaggspel och arbetsplatsskyltar. Vid schakter med risk för fallolyckor ska 
varningsskyltar utplaceras samt utförs avskärmning under exploateringstiden 
med en blockmur, alternativt stängsel. Vid avslutad verksamhet ska fallolyckor 
undvikas genom en blockmur på krönet, samt skyddshylla alternativt slänter 
1:3. Maskiner förses med varningsljus och backsignaler. Förbandsutrustning för 
personolyckor förvaras i förrådsbod. Saneringsutrustning med tät duk och 
absorberande material för oljesanering ska förvaras vid täkten. Sprängning 
utföres på fast tid med bestämd veckodag och klockslag, och där närboende 
informeras om tidpunkt senast en vecka innan sprängning. Före sprängning ska 
samtliga närliggande vägar stängas, riskområdet runt täkten genomsökas, samt 
ges en hög varningssignal.

 Områdets verksamhets- och brytgränser ska markeras i terrängen med 
koordinatbestämda (Sweref 99 TM) och väl synliga numrerade plaströr fastsatta 
på markstålrör, varaktiga under verksamhetstiden. Minst en fixpunkt ska finnas 
markerad i täkten. Samtliga markeringar redovisas på en gränskarta med 
koordinater.

 Kontrollhandlingar, besiktningar och rapportering enligt kontrollprogram ska 
följas samt finnas tillgängligt vid kontor respektive arbetsplats under 
verksamhetstiden. Kontrollprogram för bergtäkt och masshantering inlämnas till 
tillsynsmyndigheten inom 3 månader efter att tillståndet vunnit laga kraft.
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 Följande kontroller ska utföras och följas vid påbörjad verksamhet.

Luft

- Dammutbredning i täkten (EU-norm 50 mg/m3)

- Emissioner (miljöbränsle, miljömotorer)

Vatten

- Grundvattennivå i referensbrunnar runt täkten

- Vattenkvalitet vid utloppet i dagvattendammen (Kväve 15 mg/l, oljeindex 
5 mg/l, susp 20 mg). Kontroll vid start av verksamheten och två tillfällen per år. 
Uttag av vatten från sedimentdammen sker i brunn efter sedimentdammen.

- Sediment i dagvattendammen (> 0,5 m urgrävning)

- Översilning och funktion

Maskiner, oljelager

- Maskinplan med tätskikt och dagvattenavrinning till damm med rening

- Lager vid maskinplan med tätskikt

Buller

- Bullerutbredning till närmaste bostäder i väster, norr och öster

Sprängning

- Byggnadsbesiktning på närbelägna fastigheter innan sprängning påbörjas

- Markvibration och luftstötvåg vid närbelägna fastigheter vid sprängning

- Stenkast i verksamhetsområdet med efterkontroll av kastlängd

Mellanlager

- Alla massor som tas in till verksamhetsområdet ska vara provtagna och 
deklarerade I dokument. Massor som inte är kontrollerade eller som visats 
överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning (KM) får inte 
tas in.

 Parkering och tankning av fordon och maskiner ska ske på maskinplan med tätt 
underlag som är särskilt Iordningsställt för att förhindra spridning av oljespill 
till mark och vatten, med avrinning till damm med sediment- och 
oljeavskiljning. Lager av kemikalier och petroleumprodukter ska vara märkta 
samt förvaras i container och ADR-tank på tät yta som är särskilt iordningsställd 
för att förhindra spridning till mark och vatten.
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 Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från verksamhetens 
alla moment så att utgående stofthalt kan innehållas lägre än gällande riktvärde.

 Vatten från täkten och maskinplan ska genomgå sediment- och oljeavskiljning i 
en ändamålsenlig och dimensionerad damm innan vattnet leds vidare till 
översilning. Utgående vatten ska ha ett begränsningsvärde med kväve 15 mg/l, 
oljeindex 5 mg/l, susp 20 mg. Kontroll vid start av verksamheten och två 
tillfällen per år. Uttag av vatten från sedimentdammen sker i brunn efter 
sedimentdammen.

 Borrarbeten ska utföras med bullerdämpning så att bullerspridning minimeras. 
Bullervall med 5 meters höjd ska anlägges mot norr. Materialupplag med minst 
10 meters höjd ska placeras mot norr vid inledande arbeten in i etapp 1. 
Skyddande skogszon mellan verksamhets- och brytgräns ska behållas under 
verksamhetstiden, och inom den norra delen mot Kronängsbäcken skyddas en 
strandzon om 30 meter mellan verksamhetsgräns och Kronängsbäcken. 
Skutknackning, krossning och sortering ska utföras på täktbotten med 
omgivande schakter så att bullerspridning minimeras. Buller från 
täktverksamheten ska för övrigt begränsas så att det utomhus vid bostäder inte 
ger upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer än 50 dBA vardagar 07–18, 45 
dBA vardagar 18–22 och helg 07–18, 40 dBA natt 22–07, och 
momentanpåverkan natt 55 dBA natt 22–07. Trafikbuller 55 dBA utomhus 
fasad. Om angivna värden överskrids, ska åtgärder vidtas så att värdet kan 
hållas.

 Sprängning ska ske på fast tid med bestämd veckodag och klockslag. 
Markvibrationer orsakade av sprängning ska ha ett högsta begränsningsvärde 4 
mm/sek vid vertikalvärde i sockel på närliggande bostadshus. Luftstötvågor till 
följd av sprängning ska ha ett högsta begränsningsvärde 100 Pa som 
frifältsvärde vid närliggande bostadshus. Stenkast utanför verksamhetsområdet 
ska undvikas genom kontrollerad sprängning. Vid sprängning mot norr ska 
dämpad sprängning ske genom täckning av salvan för undvikande av stenkast 
mot allmän väg. Gällande värden och riktlinjer ska kontrolleras enligt svensk 
standard vid påbörjat arbete, samt när det noteras att värdet överskrids. Om det 
sker stenkast utanför verksamhetsområdet eller angivna begränsningsvärden 
överskrids, ska åtgärder vidtas så att värden kan hållas.

 Avfall transporteras bort från täkten till certifierad mottagare och tas om hand 
enligt gällande regler i kommunen.

 Bolaget ska i samråd med tillsynsmyndigheten inge en slutligt uppdaterad 
efterbehandlingsplan senast 2 år innan verksamheten upphör. Efterbehandling 
ska så långt möjligt utföras efterhand som brytningen fortskrider, och planeras 
och utföras så att det finns möjlighet att inom verksamhetsområdet spränga ut 
skyddshyllor och slänter. Vid avslutande efterbehandling, ska det vid branta 
kvarstående schakter anläggas en övre skyddshylla med slänt 1:3 och en 
stenmur (block på rad) vid krön, alternativt endast slänt från krön till täktbotten 
med lutning 1:3. Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda senast 1 
år efter avslutad täktverksamhet, dock senast vid tillståndstidens utgång. 
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Anmälan om slutbesiktning ska omgående göras till tillsynsmyndigheten efter 
avslutad efterbehandling.

 Skyddande skogszon mellan verksamhets- och brytgräns ska behållas under 
verksamhetstiden, och inom den norra delen mot Kronängsbäcken skyddas en 
strandzon om 30 meter mellan verksamhetsgräns och Kronängsbäcken. 
Sumpmarksstråket (klass 3) i söder av verksamhetsområdet ska bevaras orört 
inom ett sparat område mellan etapp 2 och 3. Ytvattenbarriär anlägges inom 
västra delen av sumpmarksområdet mellan etapp 2 och 3 för att eliminera risk 
att vattenmiljön försvinner.

Hur verksamheten klassificeras
Utifrån det som anges i ansökan klassificeras verksamheten enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) med verksamhetskod

10.20 (B) Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter.

10.50 (C) Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

90.30 (B) Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 30 000 
ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål.

20.40 (C) Anläggning för framställning eller bearbetning av 
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är 
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer 
än 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.

90.110 (C) Genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål.

90.141 (C) Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på 
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

Sökandens beskrivning av verksamheten

Ansökt verksamhet
Den planerade verksamheten omfattar täktverksamhet i tre etapper 
(terrasser) samt hantering av inerta massor med mellanlagring och 
återanvändning. Verksamhetsområdet täcker en yta på 14,7 hektar och 
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brytområdet på 7,38 hektar. Arbetsytorna fördelas i fyra områden: en 
arbetsplan och tre brytetapper.

Berggrunden består av granit som klassats som klass 1–1,5 (1 = bästa 
klass) för väg, järnväg och betong, och är användbart till samtliga väg- 
och byggentreprenader. Enligt sökanden finns högtrafikerade vägar i 
Boråsregionen (och Göteborgsregionen) som kräver vägballast klass 1 
material för byggnad och underhåll till förstärkningslager, bärlager 
och slitlager. Den beräknade områdesvolymen i täkten är 2,1 miljoner 
ton berg. 

Verksamheten inklusive arbetsplaner
Inom verksamhetsområdet kommer det att ske skogsavverkning, 
avtäckning av stubbar och ytjord, bergborrning (medel 2, max 
4 veckor per år), sprängning (medel 2, max 4 tillfällen per år, cirka 
49 000 ton per tillfälle), skutknackning (medel 2, max 4 veckor per 
år), mellanlagring, krossning och sortering (löpande under året medel 
333 timmar, max 666 timmar) av både berg och inerta massor, flisning 
av skogsprodukter, lastarbeten (löpande under året medel 750 timmar, 
max 1 500 timmar) samt transporter. Volymuttaget av berg anges till 
medel 100 000 ton per år till max 200 000 ton per år. Volyminförsel 
av inerta massor anges till medel 100 000 ton per år till max 
200 000 ton per år. Av denna volym kommer cirka 45 % per år 
återvinnas, 45 % per år mellanlagras, och cirka 10 % användas för 
anläggningsändamål (konstruktion) inom täkten.

Avfallstyper som kommer tas in på anläggningen är jord, sten utan 
farliga ämnen (17 05 04), ballast utan farliga ämnen (17 05 08), 
betong, tegel, klinker och keramik (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03), 
returasfalt (17 03 02) samt skogsbruksavfall (stubbar, grot) (02 01 07). 
Dessa massor ska vara provtagna och deklarerade av leverantör och 
fördelas i respektive avfallstyp inom verksamhetsområdet. Massor 
som inte är kontrollerade eller som visats överstiga Naturvårdsverkets 
riktlinjer för känslig markanvändning (KM) får inte tas in. Godkända 
massor fördelas i separerade mellanlager för respektive avfallstyp, och 
förädlas genom krossning/siktning. Produkten kommer kvalitetssäkras 
med analyser innan produkten lämnar anläggningen. Provtagning 
föreslås tas ut i högar motsvarande 100 m3 som underlag för 
leveransdokument. 

Vid återvinning kommer varje avfallstyp dokumenteras gällande 
behandlingsmetod, omfattning i ton samt föroreningshalt. Ytor för 
maskinplan samt mellanlagrade schaktmassor kommer att vara 
underlagrade med tätskikt för att förhindra spridningar av eventuella 
föroreningar. Tätskiktet utgörs av hårdgjord och tät plan av 200 mm 
packad 0–8 ballast med underliggande geotextilduk. Eventuella 
föroreningar som kan lakas ur samlas på geotextilduken och förs 
vidare till uppsamlingsdike och vidare till en dagvattendamm med 
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sediment- och oljeavskiljning och efterföljande rening genom 
översilning.

Normal arbetstid är vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00 i täkten 
och vardagar mellan klockan 06.00 och 18.00 för transporter. Utökad 
arbetstid kan uppstå vid entreprenadtoppar till klockan 22.00 på 
vardagar, gällande under förutsättning att begränsningsvärden i 
verksamheten kan innehållas. Sprängning kommer att ske på fast tid 
med bestämd veckodag och klockslag och där närboende kommer att 
informeras om tidpunkt senast en vecka innan sprängning. Sprängning 
sker med mindre än 10 ton sprängmedel per sprängning.

Transporter
Norr om täktområdet finns allmän väg 1704 som kommer att anslutas 
till täkten. Genom varsam körning ska buller och olyckor begränsas. 
In- och uttransporter under årets vardagar uppgår i medel till 26 och 
maximalt 52 per dag. Vid utfart från verksamhetsområdet anläggs ett 
vattenbad med efterföljande väggaller för rengöring av däcken innan 
uttransport på allmän väg.

Kemiska ämnen, drivmedel och avfall
I verksamheten kommer användas dieseldrivna maskiner som 
bergborrmaskin, grävmaskin, hjullastare, mobilt kross- och sorterverk 
med dieselverk. Till arbetsbodar används distributionsel. 

Vid maskinplanen förvaras diesel i en dubbelmantlad ADR-tank, samt 
motorolja, hydraulolja och smörjfett i container. Sprängmedel i form 
av bulk ANFO kommer inte att lagras på platsen utan leveranser sker 
direkt från tankbil till borrhål.

Dieselförbrukningen i täkten beräknas till 18 m3/år vid 
medelproduktion och till 35 m3/år vid maxproduktion. För transporter 
beräknas dieselförbrukning till 53 m3/år vid medelproduktion och till 
106 m3/år vid maxproduktion.

Avfall som metallskrot, oljefilter och övriga sopor lagras inte i täkten. 
Avfall som uppkommer i täktverksamheten källsorteras och lämnas 
till återanvändning eller återvinning om det är möjligt. Avfallet 
omhändertas av avfallsbolag enligt gällande regelverk. Urgrävt 
sediment i dagvattendammen återförs till processen om det inte ligger 
över Naturvårdsverkets riktvärden och bedöms som farligt avfall, då 
det avlägsnas från området och tas om hand av avfallsbolag enligt 
gällande regelverk.

Buller , vibration, luftstötvåg
Buller från verksamheten uppkommer från flera arbetsmoment såsom 
borrning, krossning, sortering, maskinarbeten, interna transporter, 
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lastning och skutknackning. Buller från maskiner i täkten uppstår 
under begränsade tider av året. 

Erfarenheter från referensmätningar vid täkter visar att gränsen för 
utbredning av buller 50 dBA från täktverksamhet ligger cirka 
300 meter från källan vid utbredning från lastmaskiner och kross- och 
sorteringsverk. Utförd bulleranalys vid täkten visar att 
Naturvårdsverkets bullernorm kan innehållas till närmaste bostäder.

Skutknackning, krossning och sortering ska utföras på täktbotten med 
omgivande schakter så att bullerspridning minimeras. Vid 
skutknackning kan impulsljud uppstå, utförda beräkningar visar dock 
att impulsljud från skuthantering i täkten är obetydlig. Borrning 
kommer att utföras med ljuddämpning och krossning och sortering 
kommer att ske bakom en bullervall på 5 meter som kommer att 
anläggas mot den norra verksamhetsgränsen. Materialupplag med 
minst 10 meters höjd ska placeras mot norr vid inledande arbeten in i 
etapp 1. Skyddande skogszon mellan verksamhets- och brytgräns ska 
behållas under verksamhetstiden. 

Utförd vibrationsberäkning visar att vibrationsnormen 4 mm/s med 
stor marginal kan innehållas till närmaste bostäder, industrifastigheter 
och telemast. Utförd beräkning av luftstötvågvisar att luftstötnormen 
100 Pa med stor marginal kan innehållas till närmaste bostäder, 
industrifastigheter och telemast. 

Bullerutbredning till närmaste bostäder kommer att kontrolleras vid 
start av verksamhet med borrning och förädling, därefter vid periodisk 
besiktning eller klagomål. Markvibrationer och luftstötvåg vid 
närbelägna fastigheter vid sprängning kommer kontrolleras vid start 
av verksamheten och därefter vid periodisk besiktning eller klagomål. 

Vatten
Verksamhetsområdet avgränsas mot ytvatten genom avdränerande 
backdiken utanför brytområdet, och därmed tillförs bara ytvatten inom 
verksamhetsområdets yta. Anlagda backdiken blir helt avskilda från 
verksamheten och avleds mot norr och Kronängsbäcken. Mellan 
verksamhetsområde och Kronängsbäcken kommer en skyddande 
strandzon om 30 meter att finnas. 

Dagvatten från täktområdet, mellanlagerområden och maskinplan har 
kontrollerad avrinning till en dagvattendamm med sediment- och 
oljeavskiljning och efterföljande rening genom översilning. 
Dagvattendammen konstrueras med en dammyta på 2 x 6 meter med 
ett djup på 2 meter och finns placerad i nordvästra delen av 
verksamhetsområdet. Ingående och utgående vatten från dammen kan 
stängas av vid utgrävning av sediment för att förhindra att grumlat 
vatten flödar ut. 
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Brytning kommer att ske ovan grundvattenytan i norr men under 
grundvattenytan i söder. Grundvattnet bedöms därmed påverkas av 
brytningen med en mindre sänkning i söder som medför 
markvattenutslag i schakten. Berget består av sprickfattig granit utan 
vattenledande sprickzoner och sänktratten bedöms därmed bli 
100 meter från täktens ytterkanter. Närmaste bergborrade brunn ligger 
1,3 kilometer från täkten och därmed utanför sänktratten, således 
kommer dess grundvattennivå inte påverkas av brytningen.

Efterbehandlingsplan 
Sökanden kommer så långt möjligt utföra successiva 
efterbehandlingsarbeten samt innan avslutad täktverksamhet lämna in 
en specificerad efterbehandlingsplan med förslag som gör att det finns 
förutsättningar för en variation av livsmiljöer för biologisk mångfald 
som kan skapas i täkten. I den successiva efterbehandlingen ingår att 
etappvis utföra släntning och terrassering av avslutade schakter.

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

Lokalisering inklusive planförhållanden
Verksamhetsområdet ligger söder om riksväg 40 utmed väg 1704 
inom råmark med omgivande befintlig och planerad 
industriverksamhet. I ytterområden till planerad verksamhet finns 
bostadsfastigheter, närmaste avstånd från brytgräns till bostäder är 
550 meter mot norr, 520 mot väster, och 480 meter mot öster. I väster 
och nordost finns industrifastigheter på avståndet 510 och 500 meter. I 
södra delen av verksamhetsområdet finns en teleledning och sydost 
om täkten finns en telemast på avståndet 1,3 kilometer.

Bergkvaliteten i täkten i Brämhult är hög, klass 1–1,5, vilket gör att 
berget utgör den högsta kvalitet som går att hitta i regionen vid utförd 
lokaliseringsutredning. Täktens centrala läge till avsättningsområden 
inom kommunen medverkar också till korta transportavstånd.

Ingen känd kommunal planläggning finns inom verksamhetsområdet. 
Väster och norr om täktområdet planeras för ytterligare 
industriområden. Angränsande närområde utpekas i kommunens 
markanvändningsplan som ”Ett större verksamhetsområde för industri 
med främst storskaliga och transportorienterade verksamheter där 
störande verksamhet kan förekomma”. Området ingår i Trafikverkets 
alternativa förslag till järnvägskorridor vid Brämhult. Området berörs 
inte av några andra typer av områdesskydd.

Alternativ lokalisering 
För att undersöka alternativa lokaliseringar har platser inventerats 
utmed allmänna vägar och inom områden med bästa bergkvalitet i 
regionen. Det ursprungliga urvalet omfattade ett 50-tal områden 
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baserat på geologiska förutsättningar avseende berg i dagen, jorddjup, 
bergkvalitet och markradon. I bedömningen vägdes sedan 
planvärdeområden, naturvärdeområden, bebyggelseområden samt 
transportförhållanden in.

Slutligt urval omfattade femton områden, varav Brämhult och två 
andra områden ansågs som de lämpligaste lokalerna med högst 
urvalspoäng. De andra områdena valdes bort på grund av negativt 
intresse från fastighetsägare, nyckelbiotoper, fornlämningar, närhet till 
bostäder samt olämplig transportväg. 

Nollalternativ 
Med nollalternativet uppstår över tid en negativ produktionsbalans av 
kvalitetsballast inom Borås försörjningsområde. Om nytt tillstånd för 
täkten inte medges måste sökanden nyetablera verksamhet på annan 
plats, i första hand kommunens mark där kommunen i förhandling 
nekat nyttjanderätt, och i andra hand områden där konflikt finns med 
nyckelbiotoper och fornlämningar.

Naturvärden
Verksamhetsområdet utgörs till största del av ung 
produktionsskogsmark med inslag av ett mindre sumpmarksstråk i 
mitten av området med naturvärde klass 3 (område inte av särskild 
betydelse för biologisk mångfald). Utformningen av täktområdet har 
gjorts så att sumpskogsområdet är placerat mellan etapp 2 och 3, 
vilket medför att större delen av området kommer att bevaras. 
Genombrytning mellan etapp 2 och 3 kan medföra en viss avvattning 
av sumpmarksområdet. Bolaget föreslår att en ytvattenbarriär anlägges 
inom västra delen av sumpmarksområde för att eliminera risk för att 
vattenmiljön försvinner.

I norra delen av området utanför verksamhetsområdet finns 
Kronängsbäcken med naturvärde klass 2 (område av särskild 
betydelse för biologisk mångfald) och värdefull strandzon. För att 
spara växtzon och habitat utmed bäcken ska en 30 meter bred 
skyddszon finnas mellan verksamhetsgräns och Kronängsbäcken. 

Enligt SLU Artportalen och utförd naturvärdeutredning finns inga 
rödlistade arter inom verksamhetsområdet förutom en observerad 
björktrast. I utredningen hittades mycket få naturvärdesintressanta 
arter, och groddjur eller tjäder har inte observerats inom 
verksamhetsområdet. En eDNA-analys av samtliga våtmarker inom 
verksamhetsområdet från 2021 visar ingen detektion av groddjur vid 
provtagningstiden. 

Utanför täkten finns en stor utbredning av möjliga tjäderhabitat mot 
väster, söder och öster. Uppgraderad analys av bullerutbredning runt 
täkten 50 dBA med full verksamhet inom alla etapper (etapp 1, 2, 3) 
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visar att ett tjäderhabitat sydöst om täkten berörs av ljudnivå större än 
50 dBA vid verksamhet med borrning och skuthantering inom etapp 2 
och 3. Sökanden kan undvika borrning och skuthantering inom etapp 
2 och 3 under perioden mars–april för att minska störningen till lägre 
än 50 dBA.

Miljökonsekvenser 
Verksamheten kommer att ge upphov till buller, vars utbredning 
begränsas genom skyddsåtgärder som ljuddämpad borrning, 
skyddsvallar i form av skyddande skogszon, materiallupplag och 
vallar. Buller från maskiner i täkten kommer att uppstå under 
begränsade tider av året där borrning, sprängning och skuthantering av 
berg kommer att drivas som intermittenta insatser två till fyra veckor 
per år och krossning och sortering av berg och massor kommer att 
drivas löpande, men i huvudsak som intermittenta insatser åtta till 
sexton veckor per år beroende på produktion. Bostäder kommer inte 
att utsättas för bullernivåer som överskrider Naturvårdsverkets 
gränsvärden då skyddsåtgärder vidtas genom ljuddämpad 
bergborrning och skyddsvallar. Gränsen för utbredning av buller 
50 dBA ligger cirka 300 meter från källan. Närmaste bostad ligger 
480 meter från brytgräns. Vibrationer och luftstötvåg är ytterligare 
konsekvenser av verksamheten men genomförda beräkningar visar att 
bostäder ligger på sådant avstånd att de inte kommer att påverkas.

Vid sprängning i täkten finns risk för stenkast. För att undvika 
stenkast utanför verksamhetsområdet ska sprängning ske kontrollerat. 
Inom riskområdet för stenkast finns väg 1704 och riksväg 40 i norr 
medan övrig bebyggelse ligger utanför riskområdet. Vid sprängning i 
riktning mot norr kommer dämpad sprängning utföras genom täckning 
av salvan, väg 1704 kommer stängas av, riskområdet runt täkten 
kommer genomsökas samt en hög varningssignal kommer ges.  

Verksamheten medför att ytvatten i täkten kan påverka 
Kronängsbäcken i norr med föroreningar av diesel och olja från 
maskiner, kväve från sprängning, föroreningar från mellanlagrade 
schaktmassor samt sediment från verksamhetsområden. För att 
förhindra påverkan på ytvatten avgränsas verksamhetsområdet mot 
ytvatten genom backdiken som är helt avskilda från verksamheten och 
avleds mot norr och Kronängsbäcken. Vatten från 
verksamhetsområdet har en kontrollerad avrinning till en 
dagvattendamm med sediment- och oljeavskiljning samt efterföljande 
rening genom översilning. 

Maskinarbetet i täkten samt transporter kommer medföra utsläpp av 
kväveoxid, kolväten, kolmonoxid, koldioxid och partiklar. 
Grundvatten i täkten kan påverkas av diesel och olja från maskiner, 
kväve från sprängning och av föroreningar från schaktmassor men det 
finns ingen grundvattenförekomst i området. 
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Damm från bergborrning, lastmaskiner, kross, sorterverk, flisverk och 
transporter kan påverka närliggande växter och skog. I närområdet 
från täkten finns sju angränsande råfastigheter samt väg 1704 som kan 
påverkas av damm. Närmaste avstånd från brytgräns till bostäder är 
550 meter mot norr, 520 mot väster, 480 meter mot öster. I väster och 
nordost finns industrifastigheter på avståndet 510 och 500 meter. För 
att förhindra dammspridning ska åtgärder utföras. Dammsugning ska 
ske vid bergborrning. Kross, sorterverk och flisverk ska inkapslas eller 
duschas med vatten vid behov. Dammspridning hindras även genom 
avbaningsvallar i utkanten av brytområdet och genom skyddande 
skogszoner samt genom omgivande höga bergsschakter. Damm vid 
kör- och arbetsytor kommer om nödvändigt att begränsas genom 
vattenbegjutning.

För att förhindra insyn till verksamheten vid brytning av etapp 1 
kommer skyddande skogszon, anlagd jordvall, avbaningsmassor med 
en höjd på 5 meter samt materialupplag på 20 meter skydda mot insyn 
från norr. Etapp 2 och 3 kommer ske in i berget och därmed skyddas 
mot insyn genom sparade skogsskärmar. 

Yttranden från myndigheter och enskilda i 
sammanfattning

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen tillstyrker att tillstånd ges i den omfattning sökanden 
yrkat.

Val av plats
Alternativa platser har sonderats av sökanden och två andra områden 
(18 och 19 i lokaliseringsutredningen) ansetts vara likvärdiga 
huvudalternativet, men då sökanden inte har rådighet över marken har 
dessa inte utretts närmare. Länsstyrelsen anser att dessa områden ändå 
bör beskrivas mer gällande skillnaderna i miljöeffekterna för att 
klargöra huruvida det faktiska slutliga urvalet enbart avgörs utifrån 
rådigheten till marken.

Behovet av uttaget
Sökanden anger att det finns utrymme för ytterligare en bergtäkt inom 
försörjningsområdet, 15 kilometer från Borås. Samtidigt anger 
sökanden (avsnitt 6.5 i ansökan) att regionens produktionsbalans är i 
jämvikt redan med de tre täkter som finns i dag. För att motivera att 
materialet från Brämhultstäkten behövs hänvisar sökanden i stället till 
dess höga kvalitet och EU:s konkurrensregler om bredare 
företagsetablering. Länsstyrelsen anser att sökanden behöver 
förtydliga varför den specifika bergkvaliteten från Brämhultstäkten 
behövs inom avsättningsområdet. Är det nödvändigt med denna höga 
kvalitet för att tillgodose det ändamål inom anläggning och bygg som 
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efterfrågas inom avsättningsområdet eller skulle det vara möjligt att 
förse denna del, samt behovet av återvinningsverksamhet, från en 
annan täkt med något sämre kvalitet?

Hantering av avfall
Sökanden bör klargöra vilken mängd från skogsbruket som är produkt 
och avser verksamhetskod 20.40 och vad som är skogsbruksavfall 
(angivet avfallskod 020107) och hur detta hanteras i 
återvinningsprocessen.

Förslag på villkor

Naturhänsyn
En skyddszon ska upprättas i och intill Kronängsbäcken så att naturvärden typiska 
för livsmiljön inte skadas och bibehåller sin funktion, samt att annan undantagen 
mark bevaras orörd.

I ansökan föreslås en skyddszon om 30 meter mellan 
verksamhetsgräns och Kronängsbäcken som helt sparar växtzon och 
habitat utmed bäcken. Detta område, längs med bäcken i norr, utgör 
den mest värdefulla delen inom verksamhetsområdet utifrån ett 
naturhänseende (naturvärdesklass 2, ”högt naturvärde”). Länsstyrelsen 
anser att denna del är viktig att precisera så att tillräcklig hänsyn tas 
och att skyddsåtgärder blir tydliga. Området hyser påtagligt värde som 
biotop främst genom naturligt bäckflöde och sitt stora inslag av 
lövträd. Zonen fungerar även som reducering för visuellt intryck från 
vägen in till täkten. Utifrån det område som markeras i 
naturvärdesinventeringen till ansökan bör den föreslagna skyddszonen 
på 30 meter vara tillräcklig. I övrigt är det viktigt att stor del av den 
inventerade sumpskogen bevaras orörd som så beskrivits enligt 
ansökan. Länsstyrelsen anser därtill att rådigheten bör klargöras så att 
ett långsiktigt skydd ges möjlighet för aktuella områden.

Sprängningsrutiner
Dämpad sprängning ska tillämpas så snart det finns skäl att anta att stenkast kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Sökanden har i ansökan angett ”Inom riskområdet för stenkast vid 
täkten finns den allmänna vägen 1704 och riksväg 40 i norr (120, 
230 m). Vid sprängning mot norr måste därför utföras dämpad 
sprängning genom täckning av salvan, samt skyltning och avstängning 
av väg 1704.” Väg 1704 utgörs även delvis av anvisad cykelväg. 
Denna del anses behöva lyftas och skrivas till som villkor, alternativ 
anges som ett åtagande, vid utförandet av sprängning, som en 
precisering av 2 kap. 3 § miljöbalken.
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Transporter
Alla in- och uttransporter, som en följd av verksamheten, ska utföras med hänsyn till 
omgivningen gällande buller, damning och säkerhet.

Transporterna kommer vara en viktig del att fokusera på, för att 
motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Enligt ansökan så kommer in- och 
uttransporter uppgå till medelantal 26 och maxantal 52 under årets 
vardagar. Främst ses negativa miljöeffekter såsom buller, damning 
och ökade risker med säkerheten som kan leda till olyckor. Täkten 
ansluter till allmän väg 1704 som delvis delar körfält med en anvisad 
cykelväg. Denna sträcka är även den brukliga för kringliggande 
bostäder när det gäller transporter till och från skola och jobb med 
mera. Okontrollerade körningar och olika förutsättningar kring 
omgivningsfaktorer (körsätt, avfallen last, halka eller sol och damm) 
bör hanteras och begränsas. Med ordalaget ”hänsyn” i villkorstexten 
menas att transporterna ska utföras på ett sådant sätt att dessa negativa 
miljöeffekter minimeras i den utsträckning som nås genom förnuft och 
respekt till sin omgivning. Det kan till exempel röra sig om att det kan 
finnas anledning till att utbilda personal, eller ställa krav på de externa 
transportföretag som anlitas, gällande sparsam körning, såsom ”Eco 
driving” eller liknande.

Energianvändning
En handlingsplan ska tas fram som syftar till att ställa om verksamheten till en mer 
hållbar och miljövänlig energianvändning.

I ansökan och för verksamhetsbeskrivningen anges användande av 
dieselverk för huvudproduktionen, och att transporter använder klass 1 
diesel som ”miljövänligt bränsle”. Miljöklass 1 har varit tillgängligt på 
den svenska marknaden sedan 1995 och all diesel som säljs på vanliga 
bensinstationer idag är som ”sämst” miljöklass 1. Till arbetsbodar 
används distributionsel. 

Verksamhetsutövarens målsättning anges i ansökan vara att använda 
bästa möjliga teknik satt i relation till utsläppens omfattning.

Dieselförbrukning i täkten är för medelproduktion 18 m3/år och 
maxproduktion 35 m3/år, och för transporter för medelproduktion 
53 m3/år, och för maxproduktion 106 m3/år. Detta motsvarar 
energimässigt, bara i täkten, 350 MWh/år sen tillkommer transporter 
med 1 060 MWh/år för ett värsta fall.

Detta av verksamhetsutövaren beskrivna arbetssätt anser 
Länsstyrelsen inte är tillräckligt enligt produktvalsprincipen. En 
reglering krävs som preciserar efterlevnaden av 2 kap. 5 § miljöbalken 
och implementerar ett strukturerat arbete för övergång till alternativa 
energikällor som i första hand ska vara förnybara (grön elektrifiering, 
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HVO, biodiesel etcetera) för verksamheten och dess 
följdverksamheter.

Miljö- och konsumentnämnden i Borås kommun
Den ansökta verksamheten bör inte beviljas innan sökanden 
kompletterat ansökan och klargjort om verksamheten kan drivas på ett 
för människors hälsa och miljön godtagbart sätt.

Nämnden önskar följande förtydliganden av ansökan.

 Sökanden bör göra en grov uppskattning av erforderliga 
avfallsmängder för tänkt efterbehandling.

 Hur ska sedimentet i sedimentationsdammen hanteras? Kan det 
utgöra utvinningsavfall?

 Kan en bergborrad brunn ordnas på platsen så att det finns vatten 
till dammbekämpningen även om både sedimentationsdammen 
och jordvattenbrunnen torkar ut?

 Vad innebär det att endast en objektiv metod har använts i 
utredningen av buller och impulsljud? Enligt rapporten 
”Impulsljud från skutknackning” (Tunemalm akustik 2015-08-26) 
ska bullerbedömningen i första hand göras subjektivt för den 
aktuella platsen, även om stöd från den objektiva metoden kan 
tillämpas.

 Sökanden bör inventera och/eller ta vattenprover under 
lekperioden (april–maj) för att säkerställa att groddjur inte finns i 
området. Det framgår inte av Naturföretagets PM när 
vattenproverna är tagna eller vilken tidsperiod som resultatet 
speglar. Enligt naturvärdesinventeringen finns lämpliga miljöer för 
groddjur inom verksamhetsområdet och det är sannolikt att de 
nyttjas som lekvatten.

 Vilka åtgärder ska vidtas för att inte sumpskogen mellan etapp 2 
och 3 ska riskera att avvattnas? Att sumpskogen får vara kvar är 
viktigt för den biologiska mångfalden och för att vattnet inte ska ta 
sig in i brytområdet.

Om miljöprövningsdelegationen lämnar tillstånd till verksamheten så 
har nämnden följande önskemål.

 Villkor om eldrivna maskiner, eller en successiv övergång till 
sådana, är önskvärt. Det minskar belastningen på klimatet och 
möjligtvis även bullret. Täkten bör kunna elektrifieras med tanke 
på placeringen i förhållande till staden.
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 Mottagningskontrollen för inkommande avfall som ska återvinnas, 
mellanlagras eller deponeras bör inte detaljregleras i tillståndet 
utan fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten i 
kontrollprogrammet. I tillståndet bör det tydligt framgå att detta 
förskrivs till tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller 
efterbehandlingen.

 Flödet av lakvatten från deponiavfallet och dagvatten genom 
verksamhetsområdet bör särskiljas för att möjliggöra separata 
provtagnings- och avstängningsmöjligheter.

 Returasfalt bör främst återföras för återvinning i asfaltsverk. Det är 
positivt om det regleras i tillståndet.

I övrigt har nämnden följande kommentarer.

 Avfall med föroreningshalter under riktvärdet för KM kan 
fortfarande utgöra en föroreningsrisk som är mindre än ringa, 
vilket sökanden tycks ha missuppfattat.

 Den ansökta verksamheten motverkar inte några detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. Det finns planer på ett industriområde 
direkt norr om den ansökta verksamheten. Det går inte att 
förutsäga hur detta industriområde skulle påverkas om den ansökta 
verksamheten får tillstånd.

Trafikverket
Sökanden planerar att använda sig av en befintlig väganslutning. 
Trafikverket har tidigare angett att anslutningen inte uppfyller 
Trafikverkets krav och att det endast är möjligt att göra högersväng in 
och ut från fastigheten på grund av heldragen linje på väg 1704. 
Sökanden ska anmäla eventuella planerade ändringar av 
väganslutningen till Trafikverket enligt 39 § väglagen.

Naturskyddsföreningen i Borås
Bergtäktens placering är mycket olämplig. Etableringen kommer få en 
barriärliknade effekt, vilket under lång tid kommer att påverka 
människor och djur i området. Tryckvågorna vid sprängning kommer 
att påverka djuren i området. Bullret från verksamheten kommer vara 
störande oavsett ljudnivån.

En bergtäkt så nära tätorten och med i princip fri insyn från riksväg 40 
kommer inte ge en god upplevelse vid infarten till Borås från öster. 
Transporterna kommer påverka området negativt. Väg 1704 är 
förhållandevis lågtrafikerad i dag. Transporterna österut kommer 
troligen att gå på väg 1704 till Dalsjöforsmotet och inte via 
Kyllaredsmotet. 



Beslut 26 (40)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 551-20811-2021

För att artsammansättningen ska bevaras bör schaktmassornas 
inbördes förhållande vara detsamma före som efter schaktningen. En 
fördjupad studie måste därför göras för att fastställa 
artsammansättningen av fauna och flora.

Privatpersoner
Ansökan bör avslås, bland annat med hänsyn till närheten till 
bostadsområden, förskolor, skolor och rekreationsområden. Täkten 
med dess trafik, buller, damm med mera kommer att medföra kraftiga 
störningar, sänka de närboendes livskvalitet och sänka värdet på 
fastigheterna i området.

Omgivningsförhållanden
Det stämmer inte att ”bara” drygt 60 fastighetsägare berörs av den 
planerade täkten. Sökanden har informerat fastighetsägarna inom en 
500 meters radie, men eftersom radien utgår från fastighetens mitt så 
berörs fler fastigheter. Utanför radien finns tusentals närboende, vilka 
också kommer att beröras av buller och damm. Precis utanför 
500 metersradien ligger Kärrabackens förskola och bara ett stenkast 
längre bort ligger Kyrkbackens förskola, Ängsgårdens förskola och 
Myråsskolan. 

Brämhult/Svensgärde är en attraktiv stadsdel med stor tillströmning. 
Det finns planer på nya flerfamiljshus och annan bebyggelse i 
närområdet. I Kyllared finns en stor, nyrenoverad lokal som är avsedd 
för skolverksamhet. Drygt 700 meter i nordvästlig riktning finns en 
scoutstuga. Cirka 600 meter bort ligger Brämhults kyrka och 
kyrkogård. I närområdet finns även vård och omsorg, motell, 
restaurang, matvarubutiker, hästhage och naturområden. Borås 
kommun har planer för industrimark på båda sidor om riksväg 40 och 
sannolikt kommer företag etableras där inom en snar framtid. 

Området där täkten planeras innehåller många bostäder, andra 
företagsverksamheter och kontorsfastigheter, det vill säga platser där 
många människor vistas en stor del av dygnets timmar.

Den här typen av företag ska hålla till utanför stan, inte i en av Borås 
bästa stadsdelar.

Buller
Många hushåll i Svensgärde och Brämhult kommer påverkas av buller 
från sprängningar och larm, stenkross, tunga fordon med mera från 
tidig morgon till sen kväll. Daglediga och de som arbetar hemifrån 
kommer att bli störda även under normal arbetstid. Hemarbetet 
förväntas öka i framtiden. Hemmakontorets betydelse måste beaktas 
när en sådan här verksamhet ska läggas direkt vid ett tätbebyggt 
område. Det bor dessutom många småbarn i närområdet. Att 



Beslut 27 (40)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 551-20811-2021

verksamheten ska drivas så sent som till klockan 22.00 är 
oacceptabelt. Buller påverkar människans förmåga till återhämtning 
och vila och kan framkalla stress, sjukskrivningar med mera. Alla barn 
har rätt att växa upp i en hälsosam miljö.

Området är utformat som en amfiteater, varför ljudet från täkten 
kommer fortplantas uppåt så att påverkansområdet blir större än vad 
underlaget anger. Den skog som ska fungera som ljudvall kan 
avverkas när som helst. Täktens bergväggar kommer att förstärka 
ljudet och rikta det mot bostäderna i nordost. Det finns en dal mellan 
bostadsområdet och bergtäkten. Om skyddsvallen ska kunna skärma 
av ljudet behöver den vara 60–70 meter hög.

Det finns störande ljud i området redan i dag, vilket innebär att 
betydligt fler fastigheter kommer påverkas av den planerade täkten. 
Bakgrundsljudet från riksväg 40 är högt. Under hösten 2021 har 
krossning skett nära den plats som ansökan gäller, men inte lika högt 
upp på branten. Krossens genomträngande ljud hördes tydligt och högt 
vid både Kärrabackens förskola och Myråsskolans låg- och 
mellanstadium. Den befintliga verksamheten på Kyllaredsområdet 
alstrar störande ljud när de lastar och flyttar sten. Den planerade 
bergtäkten ligger närmare och är av betydligt större skala. 

Sökanden har i liknande projekt förvanskat bullerutredningen genom 
att mäta vid lägre bullernivåer än normalt. Länsstyrelsen eller någon 
annan myndighet bör beställa en oberoende mätning och utredning av 
verksamhetens miljö- och bullerpåverkan.

Trafik
Den tunga trafiken kommer att öka. Täktens transporter kommer att 
korsa skolvägen för barnen på Svensgärde. Det är problematiskt med 
tanke på trafiksäkerheten och utsläppen.

Om Borås huvudsakliga industrisatsningar fortsätter som planerat –
väster och österut ut från Viared – så skulle alla transporter från 
Lundenområdet och industriområdet Nordskogen tvingas passera 
genom Borås centrala delar.

Damning och utsläpp till luft
Redan i dag är det för stora mängder damm från stenhanteringen på 
Kyllared 1:156.

Driften av kross- och sorteringsverket kommer att förbruka upp till 
35 000 liter dieselolja per år. Kross- och sorteringsanläggningen skulle 
kunna drivas med el, men ansökan gäller för dieseldrift. Utsläppen 
från täktens maskiner är inte hälsosamma.
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Natur och friluftsliv
Verksamheten kommer få stor påverkan på naturen. Det fina 
skogslandskapet används av många som motions- och 
rekreationsområde, men kommer förstöras av täkten. Även 
vattendragen som rinner ner mot Kransmossen kommer att beröras. 
Sjuhäradsleden löper närmare än 500 m från den planerade bergtäkten. 
Det är upprörande att ridande ekipage, vandrande sällskap och svamp-
och bärplockare ska behöva vistas i närheten av miljöstörande och 
ljudförorenande verksamheter. 

Övrigt
Det är dåligt att sökanden bara informerat de som bor inom 500 meter 
från täkten och att övriga behövt hämta in all dokumentation själva.

Bergtäkten skulle hämma Borås stads utbredning. Utan bergtäkten 
kommer staden antagligen att breda ut sig långt åt detta håll. 

Verksamheten bör inte ligga nära bebyggelse på grund av riskerna 
med sprängning och krossning. Enligt artiklar i Borås Tidning har 
sökanden vid vissa av sina andra täkter haft problem med stenskott 
som landat i folks trädgårdar.

Sökanden har en dåligt hanterad konflikt med de närboende vid 
bergtäkten norr om Borås. Att de planerar att lägga en ny bergtäkt 
nära stora bostadsområden är som upplagt för nya konflikter.

Närboende uttrycker även en rädsla för störande vibrationer och för att 
kvaliteten på vattnet i dricksvattenbrunnarna ska påverkas.

Sökandens bemötande av yttrandena

Bemötande av Länsstyrelsens yttrande
Områdena 18 och 19 har i likhet med 7B (Brämhult) fått full 
poängbedömning 5+ men fallit bort då fastighetsägaren (kommunen) 
meddelat negativt intresse.

I Boråsregionen (och Göteborgsregionen) finns högtrafikerade vägar 
som kräver vägballast klass 1-material för byggnad och underhåll till 
förstärkningslager, bärlager och slitlager. Då regionens bergkvalitet är 
genomgående dålig, finns behov av brytvärt kvalitetsberg till 
vägballast. Kraven i dag från såväl vägentreprenörer som 
betongfabriker är att ballasttillverkare av bergkross levererar så 
högvärdigt material som möjligt, vilket i dag är en välkänd prioriterad 
målsättning vid etablering av nya bergtäkter. Om högkvalitativ ballast 
inte går att finna i regionen måste materialet importeras från annat håll 
med lång transport, vilket motverkar Miljömålsberedningens 
utsläppsmål 2030.
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Skogsbruksavfallet med verksamhetskod 20.40 utgörs av skog från 
löv och gran med bedömd mängd 1 000–4 000 m3 per år. Produkten 
flisas och levereras ut på marknaden som bränsle.

Buller och olyckor begränsas genom varsam körning. Vägen är i 
området hastighetsbegränsad med 50 km/tim mot väster och 
70 km/tim mot öster. Verksamhet i samband med mellanlagring av 
schaktmassor medför att lastbilarnas däck tenderar att bli kraftigt 
nersmutsade och damm uppstår. Detta undviks genom att bilarna 
passerar ett vattenbad med väggaller.

En lokal nära placering för ballast- och masshantering medför i dag 
primärt den absolut största miljövinsten. Varje transportmil mindre 
innebär för en medelproducerande bergtäkt om 100 000 ton per år en 
miljövinst med cirka 30 m3/år mindre dieselåtgång, eller 780 kg 
koldioxid per år. Utöver miljövinst med transportsträcka avser 
sökanden att framåt nyttja hållbar och miljövänlig energianvändning 
genom förädling med elkraft samt eldrivna lastfordon i täkten. När det 
gäller transportsektorn så behövs det ett antal olika miljövänliga 
bränsleformer för att klara efterfrågan. Aktuella bränsleformer är/blir 
HVO (bristen på råvara är den största begränsande faktorn, 
tillverkning av palmolja, tallolja), RME (Grödbaserad och görs främst 
på raps), Dimetyleter (tillverkning på naturgas, kan bli aktuellt med 
skogsråvara i stället), samt el.

Bemötande av Miljö- och konsumentnämndens yttrande
Den mängd avfall som tas in varje år är medel 100 000 ton och max 
200 000 ton per år. Sökanden gör en ny bedömning att cirka 80 % av 
denna volym (80–160 000 ton) mellanlagras för att återvinnas ut på 
marknaden för bygg- och anläggning, samt cirka 20 % (20–
40 000 ton) mellanlagras till efterbehandling. Mellanlagring och 
återvinning planeras att utföras inom etapp 1 i bergtäkten.

Urgrävt sediment i dagvattendammen återförs till processen om det 
inte ligger över Naturvårdsverkets riktvärden och bedöms som farligt 
avfall (utvinningsavfall) då det avlägsnas från området och tas om 
hand av avfallsbolag enligt gällande regelverk.

Sökanden planerar att ta upp en borrad bergbrunn för säkerställande 
av tjänligt vatten till arbetsboden med mera.

Det arbetsmoment som kan ge upphov till impulsljud i täkten är 
skutknackning. Övriga bullerkällor har ett mer monotont ljud med 
lägre ljudnivå. Beräkningar om impulsljud av Miljöinvest baseras på 
erkänd akustikmetod och företag (Nordtest Method NT Acou 112 och 
Tunemalm Akustik) och visar att impulsljud från skuthantering vid 
Brämhult är obetydligt. Till Miljöinvest rapport kan refereras till ÅF:s 
redovisning (PM 710317) av impulsljud från skutknackning som 
utförts av Tunemalm Akustik vid ett täktområde med intilliggande 
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trafikleder i likhet vid Brämhult. Det är här viktigt att poängtera att 
impulsljudet vid denna utredning bedömdes vid immissionspunkten 
och inte nära bullerkällan, och att allt bakgrundsljud ingick i 
bedömningen inklusive en trafikled. Mätningar har där utförts på 
avståndet 8 och 300 meter från källan (i enlighet med 
Naturvårdsverkets rapport 5417). Rapporten från dessa mätningar 
visar att det inte föreligger någon risk att skutknackning på ett större 
avstånd (300 meter) inklusive bakgrundsbuller kan klassas som 
impulsljud. Med referens till Miljöinvests analys samt ÅF:s analys 
med likartad förutsättning menar sökanden att någon osäkerhet inte 
finns gällande påverkan av impulsljud till bostäder vid Brämhult.

Sökanden anser att utförda analyser och utredningar är tillräckligt 
underlag för kontroll av groddjur, samt att föreslagen utformning 
enligt miljökonsekvensbeskrivningen och komplettering eliminerar 
risk för att vattenmiljön påverkas vid sumpmarksstråket i norr vid 
Kronängsbäcken samt vid sumpmarksområdet inom södra delen av 
verksamhetsområdet. I ansökan föreslås en skyddszon om 30 meter 
mellan verksamhetsgräns och Kronängsbäcken som helt sparar 
växtzon och habitat utmed bäcken.

I utformning av täktområdet har sumpskogsområdet placerats mellan 
etapp 2 och 3, vilket medför att större delen av området kommer att 
bevaras. Endast den del av sumpskogen som medför genombrytning 
mot etapp 3 (cirka 10 %) kommer att försvinna, och sumpområdets 
hydrogeologi förblir opåverkat. Även en vattenbarriär föreslås för att 
hålla sumpmarken opåverkad.

Calluna (Utredning 2016 Borås stad) har i området utfört en 
habitatnätverksanalys för groddjur, där man har identifierat tolv 
metapatcher, varav en vid Brämhult. Vid Brämhult anges att det finns 
småvatten men inga observationer av groddjur, och området bedöms 
inte ingå i kärnområden i groddjursnätverket. Täktområdet i söder 
tangerar mindre än en procent av ytan med möjlig livsmiljö för 
groddjur i närområdet. Artportalen och Artdatabanken (SLU) 
redovisar inga observationer av groddjur fram till 2020. 
Naturföretaget har utfört en naturvärdesinventering som visar att 
verksamhetsområdet har inslag av blöta sumpmarksstråk i norr utmed 
Kronängsbäcken samt inom ett område i södra delen av 
verksamhetsområdet. Bäckmiljön i norr innehåller höljor och 
vattenmiljöer som kan nyttjas som lekvatten för groddjur, och 
detsamma gäller sumpskogsområdet i söder. Naturföretaget har i 
augusti månad 2021 utfört en eDNA-analys av samtliga våtmarker 
inom verksamhetsområdet. Undersökningsmetoden miljö-DNA eller 
eDNA (environmental DNA) baserar sig på det faktum att alla levande 
organismer, både växter och djur, kontinuerligt avger genetiska 
fotavtryck i miljön i form av slem, avföring, respiration, svett och 
döda celler (Pedersen m.fl. 2015). eDNA har visat sig ha en stor 
potential som verktyg för inventering av vattenorganismer. Analysen 
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visade genomgående negativt resultat, det vill säga ingen detektion av 
groddjur vid provtagningstiden.

Genombrytning mellan etapp 2 och 3 kan medföra en viss avvattning 
av sumpmarksområdet. Sökanden föreslår att en ytvattenbarriär 
anläggs inom västra delen av sumpmarksområde B för att eliminera 
risk för att vattenmiljön försvinner.

Sökanden avser att framåt nyttja hållbar och miljövänlig 
energianvändning genom förädling med elkraft samt eldrivna 
lastfordon i täkten.

Sökanden planerar för möjlighet att återvinna returasfalt i asfaltverk 
vid en kompletterande anmälan.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut

Kan miljökonsekvensbeskrivningen godkännas?
Sökanden har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken och miljöbedömnings-
förordningen (2017:966). Miljöprövningsdelegationen finner att 
miljökonsekvensbeskrivningen har den omfattning och 
detaljeringsgrad som krävs för att miljöbedömningen ska kunna 
slutföras.

Det har ifrågasatts att samrådet inte har skett med fler än de boende 
inom 500 meter från täkten. I samrådet är det upp till sökanden att 
kontakta de som kan förmodas beröras av verksamheten. Detta kan 
ske genom riktade brevutskick, allmänna möten eller annonsering i 
tidningar. Sökanden har alltså skickat samrådsinformation till boende 
inom 500 meter från täktgränsen. Annons om samrådet har även 
införts i Borås Tidning den 5 och 8 oktober 2020. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att samråd skett i en omfattning 
som får anses tillräcklig.

Därmed kan miljökonsekvensbeskrivningen godkännas enligt 6 kap. 
42 § miljöbalken.

Är verksamheten tillåtlig?

Val av plats och behovet av bergmaterialet
Vid en nyetablering av verksamhet är det viktigt att platsen väljs ut 
omsorgsfullt med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljön. För bergtäkter förutsätter detta att rätt material ska finnas 
så nära användaren och byggnationen som möjligt utan att komma i 
konflikt med andra intressen, så att hållbar utveckling kan främjas.
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Miljöprövningsdelegationen konstaterar att lokaliseringen vid 
Brämhult har valts efter ett urval från femton alternativa platser. 
Huvudalternativet Brämhult motverkar inte den kommunala 
översiktsplaneringen och är till viss del redan påverkat av närheten till 
riksväg 40, och till befintligt och planerat industriområde. 
Lokaliseringen kommer inte i konflikt med några utpekade 
riksintressen eller skyddade områden. Vad angår behovet så redogör 
sökanden för en för regionen unik bergkvalitet, med brett 
användningsområde inom betong och anläggningsändamål för en 
växande marknad.

Buller, sprängningar, trafik och damm
En täktverksamhet påverkar området negativt genom dels en direkt 
påverkan på naturmiljön och landskapet genom ianspråktagandet av 
platsen, dels genom buller, damning och risker kopplade till 
verksamhetens arbetsmoment och transporter. 

De huvudsakliga bullerkällorna i täkten är borrning, krossning och 
skutknackning. Andra mindre bullrande arbetsmoment är lastning, 
lossning och transporter. 

Sökanden har genomfört en bullerutredning som visar att det finns 
förutsättningar att klara Naturvårdsverkets riktlinjer om 50 dB(A) 
dagtid för industribuller, om skyddsåtgärder vidtas. Kompletterande 
beräkningar visar att risken för att impulsljud uppkommer vid 
bostäder är låg. 

Sökanden har åtagit sig att vidta åtgärder för att minimera 
bullerspridning genom att bland annat utföra borrarbeten med 
bullerdämpning, uppföra bullervallar och materialupplag mot norr vid 
inledande arbeten in i etapp 1 samt bedriva skutknackning, krossning 
och sortering på täktbotten med omgivande bergväggar. Vidare ska en 
skyddande skogszon mellan verksamhets- och brytgräns sparas under 
verksamhetstiden, och inom den norra delen mot Kronängsbäcken ska 
skyddas en strandzon om 30 meter mellan verksamhetsgräns och 
Kronängsbäcken. 

Miljöprövningsdelegationen anser därmed att verksamheten, 
tillsammans med föreskrivna villkor och vad sökande i övrigt åtagit 
sig i ansökan, kan tillåtas utifrån buller och andra olägenheter som är 
en direkt följd av täktverksamheten.

Naturvärden
Miljö- och konsumentnämnden har framhållit att vissa 
kompletteringar ska göras innan tillstånd kan beviljas. 
Miljöprövningsdelegationen anser att detta har tillmötesgåtts av 
sökanden förutom gällande utökad inventering av groddjur och tjäder. 
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Miljöprövningsdelegationen behöver därmed ta ställning till om detta 
är något som kan inverka på täktverksamhetens tillåtlighet.

För groddjur instämmer Miljöprövningsdelegationen i och för sig i att 
tillförlitligheten av eDNA-analysen, med ingen detektion av groddjur, 
kan ifrågasättas då utförandet skett under augusti när det inte längre är 
säkert att groddjuren är kvar i vattnet. Tillåtlighetsbedömningen är 
däremot inte beroende av en enskild analys, utan ska avgöra 
verksamhetens påverkan på groddjur utifrån en helhetssyn. 
Bäckmiljöer i norra delen och sumpmarksområden i södra delen är 
livsmiljöer som kan fungera som lekvatten. Båda dessa miljöer 
omfattas av bevarandeåtaganden. Kronängsbäcken med en 30 meters 
skyddszon, och sumpmarksområdet kommer att sparas, och i 
sumpmarksområdet anläggs en ytvattenbarriär i västra delen för att 
eliminera vattenläckage. Därmed bedöms inte platsens kontinuerliga 
ekologiska funktion för eventuella groddjur påverkas nämnvärt. Det 
finns heller ingen motsättning i och med resultatet för eDNA-
analysen.

Vid utförd habitatinventering noterades inga exemplar av tjäder inom 
verksamhetsområdet. Däremot observerades en lämplig 
häckningsmiljö strax öster därom. I övrigt visar inventeringen på att 
området generellt är mindre lämpligt för skogsfågel. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att marken inte har någon 
självklar ekologisk funktion för tjäder och att täkten inte utgör någon 
större barriär för arten. Därmed anses riskerna inte vara större än att 
de kan godtas. Därtill har sökanden angett att de kan undvika borrning 
och skuthantering inom etapp 2 och 3 under perioden mars–april för 
att minska störningen till lägre än 50 dB(A). Detta är något som 
bedöms kunna regleras inom ramen för kontrollprogrammet.

Sammanfattande bedömning av tillåtligheten
Förutsatt att de föreskrivna villkoren iakttas (mer om dessa nedan) 
anser Miljöprövningsdelegationen sammanfattningsvis att 
verksamheten går att förena med målen för miljöbalken, de allmänna 
hänsynsreglerna och en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna. Därför ska tillstånd ges till verksamheten.

Ska tillståndet tidsbegränsas?
Sökanden har framfört att tillståndet bör omfatta 20 år brytning och ett 
ytterligare år för efterbehandling. Miljöprövningsdelegationen 
konstaterar att denna tid är rimlig för förhållandet mellan uppskattad 
totalvolym berg och årsproduktion, samt är inom den tid som är 
vanligt för branschen. Miljöprövningsdelegationen anser därför att 
tillståndet ska tidsbegränsas till den 31 oktober 2043, vilket innebär att 
efterbehandling kan ske den sista sommaren (jämför villkor 27).
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Vilka villkor behövs för tillståndet?
Med anledning av sökandens villkorsförslag, remissinstansernas 
synpunkter och sökandens bemötande gör 
Miljöprövningsdelegationen följande överväganden när det gäller 
villkor för verksamheten. De villkor som är av karaktären 
standardvillkor och överensstämmer med vad som är brukligt vid den 
här typen av verksamhet med liknande storlek och omgivning 
motiveras inte närmare.

Villkor 3 – Fallrisk
I och med att marken beskrivs i yttranden som ett skogsområde där 
man kan förvänta sig att människor ibland vistas, och täktens 
utformning skapar landtungor med upp till 20 meter höga schakt, 
behövs det säkerställas att riskområden elimineras och att tillräckligt 
med förebyggande åtgärder vidtas. Förutom skyddshyllor behövs 
därmed stängsel eller andra hinder sättas upp vid riskområden. Dock 
ska inte stängsel finnas när täkten är efterbehandlad då det i sådana 
fall kräver ett underhåll.

Villkor 5–7 – Bullervallar samt skyddad skogs- och strandzon
Sökanden har åtagit sig att uppföra bullervallar samt spara mark- och 
skogsområden för att minska påverkan vad gäller insyn, buller, 
naturvärden, markerosion, livsmiljö för groddjur med mera. För att 
tydliggöra vikten och omfattningen av åtagandena införs dessa som 
villkor. Det är viktigt att poängtera att uppförande av bullervallar eller 
andra verksamhetsanläggningar ska ske i enlighet med 
exploateringsplan/exploateringsplan ytvatten och att skyddsområdena 
i övrigt ska lämnas orörda.

Villkor 8,10 och 11 – Arbetstider
Normal arbetstid för verksamheten har angetts till vardagar klockan 
07.00–16.00 i täkten och 06.00–18.00 för transporter, men att utökad 
arbetstid kan uppstå vid entreprenadtoppar. 

Krossning, borrning, sprängning och skutknackning bedöms vara 
sådan verksamhet som väsentligt avviker från bakgrundsljuden i 
omgivningen och därför är särskilt avvikande buller. Med anledning 
av att det är fråga om en ny verksamhet, relativt nära till ett större 
bostadsområde, bedöms det befogat att arbetstiderna begränsas till 
endast dagtid men att tillsynsmyndigheten vid behov kan medge 
tillfälliga undantag. Syftet med villkoren är att tillförsäkra närboende 
samt omgivningen en tyst tidsperiod (18.00–07.00) dagligen samt en 
längre sammanhängande tyst period under helger och 
sommarmånaderna, bland annat med tanke på det rörliga friluftslivet 
såsom vistelse vid Sjuhäradsleden men även andra typer av 
utomhusaktiviteter som inte är direkt kopplade till bostadsfastigheter. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer vidare att täktens placering i en 
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sluttning samt högt upp i landskapet medför svårigheter att effektivt 
skärma ljudutbredningen vid borrning i marknivå mot det närliggande 
bostadsområdet. Ett villkor om att bullerdämpad borrigg ska användas 
föreskrivs därför, även krav på regelbundet återkommande 
bulleruppföljning anses befogat. 

Villkor 12 – Informationskrets vid sprängning
Information och förvarning inför en sprängning är en viktig del i att 
motverka olägenheter och oro som kan upplevas vid sprängningar. Det 
är därför viktigt att nå ut med information till berörda närboende och 
fastighetsägare. Rutiner kring hur kommuniceringen ska ske samt 
övriga rutiner gällande sprängning hanteras lämpligen inom 
kontrollprogrammet. En allmän informationsskyldighet med signal vid 
sprängning gäller. 

Villkor 13 – Dämpad sprängning m.m.
Inom riskområdet för stenkast vid täkten finns väg 1704 och riksväg 
40. Vid sprängning i den norra delen av täktområdet måste därför 
dämpad sprängning tillämpas, samt väg 1704 skyltas och stängas av.

Villkor 17–19 och 27 – Masshantering och efterbehandling
Sökanden har ansökt om mellanlagring av icke-farligt avfall och 
återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål i syfte att 
dels sälja materialet externt och dels använda det vid 
efterbehandlingen av området. Cirka 80 % beräknas användas externt 
och 20 % användas på platsen. Enligt sökanden kommer de massor 
som tas emot på området inte överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer 
för känslig markanvändning. 

Miljöprövningsdelegationen anser att dessa gränser samt vilka 
avfallstyper som tas emot ska regleras i villkor, andra typer av inert 
avfall med liknande egenskaper med avseende på risker och 
olägenheter får tas emot efter godkännande av tillsynsmyndigheten.

Miljöprövningsdelegationen anser att nivån känslig markanvändning 
är en lämplig nivå för vilka föroreningsnivåer på massorna som kan 
accepteras för anläggningsändamål för täktområdets efterbehandling. I 
övrigt överlåts åt tillsynsmyndigheten att mer i detalj reglera hantering 
och mellanlagring av massor för efterbehandlingen utifrån den 
efterbehandlingsplan som ska finnas enligt villkor 27. Vid 
framtagandet av planen bör stor hänsyn tas till åtgärder som gynnar 
den biologiska mångfalden. Någon maximal mängd massor som får 
lagras inom området i syfte att användas vid efterbehandling har inte 
angetts, utan detta regleras lämpligen utifrån behoven som fastställs 
inom ramen för efterbehandlingsplanen. För att undvika att stora 
mängder massor lagras till slutskedet är det viktigt att 
efterbehandlingen sker successivt utifrån angivna etappmål. 
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Utgångspunkten bör vara att efterbehandling ska utföras med naturligt 
förekommande material i form av jord och stenmassor, även inerta 
material som betong och tegel kan användas i viss mån. Asfalt är dock 
inte lämpligt att använda vid anläggningsändamål utan ska i första 
hand återvinnas i ett asfaltverk. 

Miljöprövningsdelegationen vill även poängtera att det för återvunna 
massor som ska användas externt för anläggningsändamål krävs en 
bedömning i varje enskilt fall utifrån förhållandena på den aktuella 
platsen.

Villkor 20–23 – Transporter och energiförbrukning
Enligt ansökan så kommer in- och uttransporter uppgå till medelantal 
26 och maxantal 52 under årets vardagar. Detta kan innebära negativa 
miljöeffekter såsom buller, damning och ökade säkerhetsrisker. Tvära 
inbromsningar och höga motorvarv, höga hastigheter och olika 
vägförhållanden beroende på årstid, uppvirvlande damm eller grus 
som dras ut på den allmänna vägen är några exempel på transporternas 
påverkan. Täkten ansluter till väg 1704 som delvis delar körfält med 
en anvisad cykelväg. Denna sträcka är även den brukliga för 
kringliggande bostäder när det gäller transporter till och från skola, 
arbete med mera.

Sökanden ansvarar för att ha tydliga rutiner för att kommunicera 
behovet av hänsynstagande till de egna transporterna, samt att i 
möjligaste mån informera externa transportörer.  

Sökanden har även angett att ett vattenbad med väggaller ska 
installeras innan utfarten för att minska risken för att material släpas ut 
på den allmänna vägen.

Täktverksamheter är energiintensiva med traditionellt sett hög 
förbrukning av fossila bränslen. Dels i stationära maskiner och dels i 
rörliga arbetsmaskiner och vid utgående materialtransporter. Det 
tätortsnära läget bidrar till kortare transporter och därigenom minskad 
förbrukning, samtidigt ger verksamheten upphov till lokala utsläpp 
och störningar. Det är viktigt att sökanden löpande arbetar med att 
minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan och tar hänsyn till 
både energieffektivitet, miljö- och klimataspekter och ekonomiska 
faktorer vid de investeringar som görs. En plan för detta arbete ska 
därför finnas och hållas uppdaterad.

Miljö- och konsumentnämnden har framfört synpunkter på att eldrift 
bör eftersträvas. Sökanden har i ansökan angett att de stationära 
maskinerna kommer att försörjas med el via ett dieselverk men har i 
en komplettering angett att de kommer arbeta mot en framtida 
elanslutning av stationära maskiner och även fossilfria arbetsfordon.  
Miljöprövningsdelegationen anser att det är befogat att ställa krav på 
att elanslutning av de fasta maskinerna i täkten ska finnas då det är 
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fråga om en nyetablering nära tätort och befintligt industriområde där 
det bedöms finnas goda möjligheter till att ansluta mot en tillräcklig 
elförsörjning. En direktanslutning bidrar till en energieffektivare drift 
och bidrar samtidigt till minskat buller och utsläpp av luftföroreningar. 

Villkor 25 och 26 – Utgående vatten
Provtagning av ytvatten är nödvändigt för att kunna kontrollera 
påverkan på vattendrag nedströms täkten. Suspenderat material, total-
kväve och oljeindex är parametrarna som vanligen kontrolleras vid 
täktverksamheter, då verksamheten även omfattar en omfattande 
mottagning och hantering av icke-farligt avfall anses det motiverat att 
minst parametrarna bly, koppar och zink ska ingå i villkoret då de är 
relativt vanligt förekommande och fungerar som bra indikatorer för 
den typ av avfall som kommer hanteras. Övriga parametrar är till stor 
del beroende utifrån vilket avfall som hanteras och regleras lämpligen 
inom ramen för kontrollprogrammet. Provtagning ska initialt ske 
minst fyra gånger per år men tillsynsmyndigheten kan senare ändra 
frekvensen utifrån det behov som framgår av resultaten.

En säkerhet ska ställas
Ett tillstånd får sin giltighet göras beroende av att 
verksamhetsutövaren ställer säkerhet för kostnaderna för att avhjälpa 
en miljöskada eller för andra återställningsåtgärder som behövs till 
följd av verksamheten (se 16 kap. 3 § miljöbalken). För täkttillstånd är 
det obligatoriskt med säkerhet (se 9 kap. 6 e § miljöbalken).

Sökanden har föreslagit en säkerhet i form av en bankgaranti 
alternativt försäkringsgaranti om 1 950 000 kronor. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att föreslaget säkerhetsbelopp är 
tillräckligt. Däremot finns ingen anledning att redan i tillståndsbeslutet 
reglera vilken form säkerheten ska ha (jämför NJA 2011 s. 296).

Annat som verksamhetsutövaren har att förhålla sig till

Hur bör säkerheten utformas?
Miljöprövningsdelegationen avgör om säkerheten kan godkännas. För 
att säkerheten ska godkännas krävs att den är betryggande för sitt 
ändamål (se 16 kap. 3 § miljöbalken).

I princip går det att använda alla typer av säkerheter som förekommer 
på marknaden, till exempel bankgaranti, borgensförbindelse eller 
pantsatt/spärrat konto, men det görs alltid en individuell prövning av 
om en ställd säkerhet är godtagbar. Normalt bör säkerheten vara giltig 
till åtminstone två år efter att tillståndstiden har löpt ut. Säkerheten får 
inte vara villkorad, utan den ska kunna tas i anspråk så snart 
verksamhetsutövaren inte kan fullfölja sitt efterbehandlingsansvar.
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Av säkerheten bör framgå till vilket tillstånd den hör (till exempel 
tillståndsbeslutets ärendebeteckning). Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län bör anges som förmånstagare (alltså inte 
Miljöprövningsdelegationen). För att visa att de som har undertecknat 
säkerheten har rätt att göra det bör till säkerheten bifogas utdrag ur 
bolagsregistret och, i förekommande fall, fullmakt.

Vad krävs om verksamheten ska ändras?
Om verksamheten ska ändras kan det krävas ett helt nytt tillstånd, 
ändringstillstånd eller anmälan till tillsynsmyndigheten (se 1 kap. 4 
och 11 §§ miljöprövningsförordningen 2013:251).

Vad krävs om verksamheten tas över av någon annan?
Om verksamheten överlåts till någon annan fysisk eller juridisk person 
ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa 
tillsynsmyndigheten om det (se 32 § förordningen 1998:899 om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Om det behövs en säkerhet 
för att tillståndet ska vara giltigt, måste den nya verksamhetsutövaren 
ställa en egen säkerhet som Miljöprövningsdelegationen ska 
godkänna.

Andra bestämmelser gäller parallellt med tillståndet
Detta tillstånd innebär inte att verksamhetsutövaren slipper krav som 
följer av andra bestämmelser, exempelvis enligt 11 kap. miljöbalken 
om vattenverksamhet och kulturmiljölagen (1988:950). Det kan 
handla om att det också är nödvändigt med tillstånd till eller anmälan 
av vattenverksamhet eller tillstånd för ingrepp i fornlämning.

____________________

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I beslutet har 
Anders Hjalmarsson, ordförande, och Jan Mastera, miljösakkunnig, 
deltagit. Ärendet har beretts av Andreas Johansson, miljöhandläggare.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrifter.

Så här överklagar ni Miljöprövningsdelegationens 
beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och 
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock 
skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress 
är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar ni med vanlig post är 
adressen Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.
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Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 2 juni 
2022.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (till 
exempel Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens 
miljönämnd), ska överklagandet dock ha kommit in till Länsstyrelsen 
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange

 ert namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
 vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange 

beslutsdatum och ärendets ärendebeteckning, samt
 hur ni anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och 

varför det ska ändras.

Bilagor
1. Karta över verksamhetsområdet
2. Exploateringsplan
3. Exploateringsplan, ytvattenhantering och kontroll

Sändlista
Externt
 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
 Miljö- och konsumentnämnden i Borås kommun, miljo@boras.se 
 Trafikverket, Region Väst, trafikverket@trafikverket.se
 Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se 
 Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se 
 Skatteverket, fastighetstaxering.soderhamn@skatteverket.se
 Aktförvararen i Borås kommun, boras.stad@boras.se 
 Naturskyddsföreningen i Borås, boras@naturskyddsforeningen.se 
 Robel Temesghen
 Johan Lidemar
 Mattias Nygren
 Marcus Mordenfeld
 Gunbritt Hellén
 Lennart Kryh
 Edvard Berner
 Peter Gustafsson
 Malin Brooks
 Jenny Haglund
 Jenny Jernfors 
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 Daniel Kristensson
 Per Larsson
 Karolina Persson
 Hekuran Sahara
 Per Jennermark
 Ulrika Jardevall
 Ulf Johansson
 Karin Carlsson
 Anna Berner
 Jonatan Jardevall
 Kerstin Bjökengren
 Sören och Kristina Arvidsson
 Kristin Vidunger
 Janelle Fulgencio 
 Susanna Gran
 Evelina Fulgencio
 Elin Selfors
 Annika Lundgren
 Krister Muukka
 Martin Gunarsson
 Henrik Ärlig
 Jenny Kyrk
 Max Lockström
 Lina Rydh
 Kristina Baldwin
 Per Eric Erewin
 Daniel Östlund
 Claes Haglund
 Stefan Elmström
 Jens Forsman
 Hans Grandén

Internt inom Miljöprövningsdelegationen och Länsstyrelsen
 Anders Hjalmarsson
 Anna Alenius Bolin
 Andreas Johansson
 Monica Lind
 Caroline Karlsson
 Elisabeth Lindqvist Tärneld 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Bilaga 1. Karta över verksamhetsområdet

In- och utfartsväg



Bilaga 2. Exploateringsplan
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Sammanträdesdatum 

2021-11-08 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 419 Dnr KS 2021-00632 1.3.1.4 

Fullmakt för stadsjurister 

Kommunstyrelsens beslut 

Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby, Paulina Nilsson 
och Karin Adamsson samt Upphandlingsjurist Rasmus Lundqvist eller den 
någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid alla domstolar, 
exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och 
bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta 
förlikningsförslag. 
 
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får 
också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, 
motta och kvittera betalningar och säkerheter. 
 
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får 
utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt. 
Denna fullmakt gäller t.o.m. 2022 års utgång.    
 





 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-06-07 
 

 

 Vänersborgs tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 
 
 

 

Komplettering av talan i mål nr M 2045-22  

 

Borås Stad (kommunen) överklagade i skrivelse den 19 maj 2022 

miljöprövningsdelegationens beslut den 28 april 2022 om tillstånd till 

täktverksamhet på fastigheterna Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7 i Borås 

kommun, dnr 551-20811-2021. Efter medgivet anstånd kompletterar 

kommunen härmed sin talan i målet.  

 

Till stöd för det i överklagandet framställda yrkandet anförs följande.  

 

Lokaliseringen av den planerade täktverksamheten är inte lämplig med hänsyn 

till minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 6 § 

miljöbalken).  

 

Området för täktansökan ska enligt kommunens översiktsplan utgöra 

landsbygd. För bergtäkter anges ett skyddsavstånd om 500 meter. Detta 

skyddsavstånd definieras utifrån flera olika störningar som en bergtäkt kan 

åstadkomma såsom stoft, vibrationer, buller och stenkast.  

 

Det finns bostäder lokaliserade inom 500 meter från den planerade täkten i 

såväl västlig, nordlig som östlig riktning. Förskola finns också relativt nära. Det 

är viktigt att de som bor nära den planerade täkten inte störs av ytterligare och 

kanske annorlunda buller än i dag, med hänsyn till att de redan bor nära en 

motorväg.  Den planerade täkten riskerar även att medföra att bullerutsattheten 

för de boende breder ut sig över dygnet.  

 

Området för täktansökan ligger i utkanten av ett större naturlandskap som 

omfattas av höga naturvärden och rekreationsmöjligheter, bland annat passerar 

Sjuhäradsleden norr och öster om området. Som närmast ligger Sjuhäradsleden 

cirka 300 meter från området. En bergtäkt i detta läge skulle sannolikt påverka 



Borås Stad 
Datum 

2022-06- 
 Sida 

2(2) 

 

 

upplevelsen negativt för människor som utnyttjar rekreationsmöjligheterna i 

närområdet.  

 

I fråga om valet av plats anges i motiveringen till det överklagade beslutet att 

”Huvudalternativet Brämhult motverkar inte den kommunala översikts-

planeringen och är till viss del redan påverkat av närheten till riksväg 40, och till 

befintligt och planerat industriområde”. Kommunen vill här understryka att 

området rätteligen finns med i översiktsplanen som verksamhetsområde och 

inte som industriområde. Vilken typ av verksamheter som kan etablera sig där 

är inte bestämt. 

 

Sammantaget är det kommunens uppfattning att lokaliseringen av den 

planerade täktverksamheten inte är lämplig och att mark- och miljödomstolen, 

med ändring av det överklagade beslutet, därför ska avslå Fristad Express AB:s 

ansökan. 

 
 
 
Paulina Nilsson 
Stadsjurist 
033-35 70 71 
paulina.nilsson@boras.se 
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