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Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 20 juni 2022 kl. 
14:00 
 
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess). Sammanträdet kommer att 
sändas via Boras.se. 
 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 
 
 
Inledning 
Sammanträdet inleds med en redovisning av Dorthe Norman, senior 
projektledare Social & Health Impact Center, RISE, angående Frisk 
organisation. 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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Ärende 
1.  Val av justerare 

 
2.  Anmälningsärenden 

Dnr 2022-00455 1.1.2.25 Programområde 1 
 

3.  Delegationsbeslut 
Dnr 2022-00476 1.1.2.25 Programområde 1 
 

4. Kc1 Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 2022 
Dnr 2022-00447 1.1.4.0 Programområde 1 
 

5. Kc2 Tillägg i Miljö- och konsumentnämndens reglemente 
Dnr 2022-00395 1.2.2.2 Programområde 1 
 

6. Kc3 Svar på motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner 
(SD): En hållbar fordonsstrategi 
Dnr 2020-00774 1.1.1.1 Programområde 5 
 

7. Kc4 Fördelningstal för anvisning av skyddsbehövande enligt 
massflyktsdirektivet efter 1 juli 2022 
Dnr 2022-00240 3.2.2.0 Programområde 1 
 

8. Kc5 Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare 
som arbetar i skog och mark 
Dnr 2022-00524 2.3.4.25 Programområde 1 
 

9. K1 Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg UEFA Europa 
Conference League 2022 
Dnr 2022-00494 2.9.1.1 Programområde 1 
 

10. PF1 Budgetuppdrag 2020: Utreda behov och kostnad för att erbjuda 
fria arbetsskor till grupper som redan har fria arbetskläder 
Dnr 2020-00882 2.3.4.25 Programområde 1 
 

11. PF2 Projekt Frisk organisation 
Dnr 2022-00473 2.3.5.25 Programområde 1 
 

12. M1 Markanvisningsansökan, del av Rydboholm 2:1, Viskafors 
Dnr 2021-00319 3.1.2.2 Programområde 4 
 

13. M2 Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 40, väster om 
Brodalsmotet 
Dnr 2022-00432 3.3.6.0 Programområde 5 
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14. E1 Ekonomiska ramar 2023 
Dnr 2022-00038 1.2.4.1 Programområde 1 
 

15. E2 Uppräkning av schablonhyran inom internhyressystemet för år 
2023 
Dnr 2022-00461 2.6.3.25 Programområde 5 
 

16. E3 Fler handledare i äldreomsorgen 
Dnr 2022-00391 1.2.4.0 Programområde 2 
 

17. E4 Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): Utred behovet av 
tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården 
Dnr 2019-00724 1.1.1.1 Programområde 2 
 

18. E5 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 
Dnr 2022-00033 2.4.2.3 Programområde 1 
 

19. E6 Projekteringsframställan utökade lokaler, Sven Eriksonsgymnasiet 
Dnr 2022-00462 2.6.1.1 Programområde 5 
 

20. E7 Anslagsframställan för ombyggnad av Särlaskolan 7-9 
Dnr 2021-00334 2.6.1.1 Programområde 5 
 

21. E8 Förhyrning - ersättning för Klintesgatan 20B och Kvibergsgatan 
17 
Dnr 2022-00464 2.6.1.2 Programområde 5 
 

22. E9 Samlokalisering hemtjänst Vård- och äldreförvaltningen 
Dnr 2022-00463 2.6.1.2 Programområde 5 
 

23. E10 Delårsrapport januari - april 2022 för nämnderna 
Dnr 2022-00430 1.2.4.1 Programområde 1 
 

24. E11 Kronängparkens förskola 
Dnr 2020-00458 2.6.1.1 Programområde 5 
 

25. SP1 Samrådsyttrande över detaljplan för Hultabacke 1  
Dnr 2019-00306 3.1.1.1 Programområde 4 
 

26. SP2 Samrådsyttrande över detaljplan för Bogryd 4:7 
Dnr 2020-00158 3.1.1.2 Programområde 4 
 

27. SP3 Begäran om nytt planuppdrag för del av fastigheten Sandared 1:89 
Dnr 2022-00481 3.1.1.1 Programområde 4 
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28. SP4 Utredning av hur Borås Stads budget och koldioxidbudget kan 
sammankopplas (Budgetuppdrag 2021) 
Dnr 2021-00183 1.2.4.0 Programområde 5 
 

29. SP5 Svar på initiativärende: Kommunstyrelsen bör ta ställning till ny 
trafikplan 
Dnr 2022-00471 3.3.4.0 Programområde 5 
 

30. SP6 Handlingsplan klimat Stadsledningskansliet 
Dnr 2021-00087 3.2.1.0 Programområde 5 
 

31. SP7 Miljörapport 2021 
Dnr 2021-00668 3.2.1.0 Programområde 5 
 

32. SP8 Klimatrapport 2022 
Dnr 2022-00496 3.2.1.0 Programområde 5 
 

33. N1 Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 
Dnr 2021-00721 3.4.1.0 Programområde 1 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad. 

 

 

 

Datum 

2022-06-01 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00447 1.1.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2022-05-25 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 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 
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Datum 

20XX-XX-XX 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00447 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.                       

 

Sammanfattning  

Den 1 juli 2018 kompletterades kommunallagen med bestämmelser som gjorde 

det möjligt med en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom 

avtalssamverkan kan kommunen därigenom överlåta utförandet av sina 

uppgifter till någon annan kommun eller region. 

 

Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 

myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 

måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 

kravet på upphandling.           

Enligt kommunallagen 9 kap § 37 ska Kommunstyrelsen årligen, rapportera till 

Kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. Detta för att 

fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa 

kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.  

I enlighet med kommunallagen 9 kap § 37 rapporteras nedan befintliga avtal 

mellan Borås Stad och annan samverkanspartners jml kommunal 

avtalssamverkan. Redogörelsen upptas nämndvis och beskriver avtalsparter, för 

vilken period avtalet avser samt vilka uppgifter och tjänster som avtalet 

omfattar. I förekommande fall redovisas även om det har fattats beslut om 

delegation av beslutanderätt 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen ska årligen rapportera till Kommunfullmäktige om 

kommunens avtalssamverkan enligt kommunallagen 9 kap § 37. Detta för att 

fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa 

kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.  

Den 1 juli 2018 kompletterades kommunallagen med bestämmelser som gjorde 

det möjligt med en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom 
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avtalssamverkan kan kommunen överlåta utförandet av sina uppgifter till någon 

annan kommun eller region. 

 

Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 

myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 

måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 

kravet på upphandling.           

 

Förändringar i förhållande till förra årets rapport 

Inför 2022 har Tranemo kommun lämnat avtalet rörande Familjerättstjänster. 

Samverkan finns numera endast med Bollebygd kommun, Herrljunga kommun 

och Svenljunga kommun. Avtalet omfattar faderskapsutredningar med 

fastställande av faderskap, rådgivning i familjerättsärenden, samarbetssamtal, 

upprättande av avtal i vårdnads- boende- och umgängesfrågor samt utredningar 

till domstol.  

 

Det finns ett samverkansavtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

avseende ungdomsmottagningen som inte har redovisats i tidigare uppföljning.  

 

Miljö-och konsumentnämnden har förnyat sina avtal avseende budget-och 

skuldrådgivningen samt konsumentrådgivningen. Marks Kommun har tidigare 

haft tillfälliga avtal gällande budget-och skuldrådgivningen men har inget avtal 

längre med Borås Stad. 

 

I enlighet med kommunallagen 9 kap § 37 rapporteras nedan befintliga avtal 
mellan Borås Stad och annan samverkanspartners jml kommunal 
avtalssamverkan. Redogörelsen upptas nämndvis och beskriver avtalsparter, 
samt vilka uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: 
 

Fritid-och folkhälsonämnden 

Avtal: Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad för perioden 2021 

och tills vidare 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 

landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Tre heltidstjänster ska finnas 
för folkhälsoarbetet och innehas av tre utvecklingsledare med 
folkhälsovetenskaplig, eller likvärdig, akademisk utbildning. Tjänsterna 
samfinansieras av parterna där kommunen står som huvudman och med 
arbetsgivaransvar. Tjänsterna placeras på fritids- och folkhälsoförvaltningen 
med ansvar för folkhälsofrågorna. Utvecklingsledarna arbetar lokalt i de 
områden som enligt resultaten i välfärdsbokslutet behöver särskilda insatser för 
att minska skillnader i hälsa. Utvecklingsledarna arbetar utifrån förvaltningens 
och stadens folkhälsouppdrag.  
I uppdraget ingår att: 
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 ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och 
kommunala styrande dokument 

 ansvara för att arbetet bedrivs utifrån beslutad inriktning och 
prioritering 

 verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en 
strategisk och operativ nivå och i samverkan mellan olika 
nivåer, aktörer och verksamheter 

 ansvara för verksamhetsplan, budget, uppföljning och 
ekonomisk redovisning  

 analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i 
kommunen 

 
Utvecklingsledarna ska ges möjlighet att medverka i relevanta regionala och 
delregionala kraftsamlingar, processer eller nätverk. 
 

Avtal: Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för 

perioden 2021-2024. 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 

landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Det lokala folkhälsoarbetet ska 
ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Folkhälsoarbetet förankras i den 
kommunala förvaltningen genom att verksamhetschef folkhälsa regelbundet för 
dialog med kommunledningen eller en motsvarande strategisk grupp. 
Verksamhetschefen folkhälsa, samt utvecklingsledare folkhälsa, ska ha tillgång 
till, och föra dialog med, relevanta politiska nämnder och forum. 
 
Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synkronisera folkhälsoarbetets 
planeringsprocess med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att 
integrera folkhälsoperspektivet i de olika aktörernas ordinarie verksamhet och 
att styra mot att de insatser som görs främjar utvecklingen av en mer jämlik 
hälsa. Arbetet med att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och 
delaktighet i de insatser som görs behöver därmed fortsätta.  
 
En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt 
överenskommen mall.  
 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Avtal: Social jour 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Tranemo kommun, Marks kommun, 

Svenljunga kommun, Ulricehamn kommun, Herrljunga kommun och Vårgårda 

kommun. Individ-och familjeomsorgsnämnden i Borås Stad åtar sig att 

tillhandhålla socialjourverksamhet för den ingående avtalskommunen.  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget omfattar att under 

jourtid enligt schema ansvara för avtalskommunens socialjour enligt 3 kap 6 § 

andra stycket socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar myndighetsjour och en så 
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kallad allmän jour riktad till samtliga invånare i respektive kommun och de som 

ingår i kommunens vistelsebegrepp.  

Delegering av beslutanderätt: 

- Handläggning av akuta ärenden gällande barn och unga: SoL och LVU 

- Handläggning av akuta ärenden gällande personer med 

missbruksproblematik; LVM. 

- Handläggning av akuta ärenden avseende våld i nära relationer 

- I yttersta undantagsfall bevilja ekonomiskt bistånd för att undvika en 

akut nödsituation 

- Vid behov, göra bedömningar på plats i samtliga kommuner. 

 

Avtal: Avseende försäljning av familjerättstjänster 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Herrljunga kommun, och Svenljunga 

kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Faderskapsutredningar med 

fastställande av faderskap, rådgivning i familjerättsärenden, samarbetssamtal, 

upprättande av avtal i vårdnads- boende- och umgängesfrågor samt utredningar 

till domstol.  

Delegering av beslutanderätt: Socialnämnden i varje kommun får inte enligt 

lag delegera vissa beslut såsom, att godkänna faderskapsutredningar, 

nedläggning av faderskapsutredningar, godkänna VBU avtal, adoptionsärenden. 

Dessa utredningar sänds därför till rätt nämnd för beslut. Det man kan delegera 

är handläggningen av alla ärenden och förslaget till beslut som man sänder till 

tingsrätten för beslut. 

 

Avtal: Samverkan kring Barnahus i Södra Älvsborg 

Samverkan med: Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Borås, Södra 

Älvsborgs sjukhus, Lerum kommun, Alingsås kommun, Ulricehamn kommun, 

Tranemo kommun, Svenljunga kommun, Marks kommun, Bollebygd kommun, 

Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Parterna har ett gemensamt 

ansvar för den övergripande verksamheten vid Barnahus. Var och en av 

parterna åtar sig att tillhandahålla personal till den egna verksamheten vid 

Barnahus och att personal från varje part deltar på samråds-och 

samordningsmöten som kallas till vid aktuellt barnärende. 

Borås stad fullgör arbetsgivaransvaret för samordnarna. 

Ansvara för samordnarnas erforderliga utbildningsinsatser med anledning av 

Barnahus. 

Rapportera till styrgruppen. 
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Delegering av beslutanderätt: Alla övergripande beslut tas av Arbetsgrupp 

och Styrgrupp där representanter finns från varje huvudman. 

 

Avtal: Familjerådgivning 

Samverkan med: Bollebygd kommun och Ulricehamn kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad bedriver 

familjerådgivningsverksamhet  

 

Avtal: Öppenvårdsmottagningen Mini-Maria 

Samverkan med: Svenljunga kommun, Ulricehamn kommun, Vårgårda 

kommun, Tranemo kommun, Bollebygd kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget omfattar att erbjuda 

öppenvårdsverksamhet för unga upp till 21 år och deras närstående i form av 

service enligt 3 kap. 1 § och 6a §§ Socialtjänstlagen eller genom biståndsbeslut 

från hemkommunen enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar 

öppenvårdsinsatser gällande riktat stöd för unga folkbokförda i respektive 

avtalskommun som har frågor och/ eller problematik rörande användande av 

alkohol, narkotiska preparat eller spel om pengar. I uppdraget ingår inte 

myndighetsutövning. Uppdraget omfattar även daglig nära samverkan och 

samarbete med Västra Götalandsregionen, Regionhälsan. 

Borås Stad har arbetsgivaransvaret för personal som ingår i den kommunala 

delen av Mini-Maria och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad 

ansvarar för att rätt kompetens och tillräckliga resurser ställs till den 

kommunala delen av mottagningens förfogande. 

 

Avtal: Ungdomsmottagning  

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden, Västra 

Götalandsregionen 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Ungdomsmottagningen är en 

basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård 

och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Ungdomsmottagningen ska genom ett salutogent förhållningssätt främja en god 
fysisk och psykisk hälsa samt stärka, stödja och motivera ungdomar i 
övergången mellan ungdom och vuxenliv. Ungdomarna ska ges förutsättningar 
för att kunna göra hälsosamma val av levnadsvanor. 

Ungdomsmottagningen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, 
gott bemötande och valfrihet. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga 
vuxna upp till 24 år. 

Ungdomsmottagningens innehåll ska följa Inriktningsdokumentet för 
ungdomsmottagningar i Västra Götaland. Det innebär bland annat att följande 
verksamhetsformer och insatser ska erbjudas: 
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Öppen mottagning, individuella besök, gruppverksamhet, telefonrådgivning, 
utåtriktat arbete, informationsarbete, samverkan i individärenden, samverkan 
med andra verksamheter i närområdet.  

 

Miljö-och konsumentnämnden 

Avtal: Handläggning av ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med 

alkohollagen 

Samverkan med: Bollebygd kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad handlägger alla 

ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med alkohollagen och den 

ansvariga kommunen fattar alla politiska beslut utifrån denna lag. 

 

Avtal: Samverkansavtal avseende alkohol och tobakstillstånd 

Samverkan med: Svenljunga kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Syftet med detta avtal är att det 
ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet syftar till att 
kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka 
parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom 
tillståndsprövningen och tillsynen av servering av alkohol och försäljning av 
tobak. 

Samverkan ska avse tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak, folköl och receptfria 
läkemedel för att avtalet ska aktualiseras. 

Delegering av ärenden: Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas 
vid alla uppdrag. Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som 
bestämmer i vilken omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla 
i fråga om den delegerade beslutanderätten. 

 

Avtal: Uppdragsavtal avseende: Budget – och skuldrådgivning 

Samverkan med: Svenljunga kommun, Bollebygd kommun, Tranemo 
kommun, Ulricehamn kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget består av 
kostnadsfri budget- och skuldrådgivning för privatpersoner. Uppdraget 
omfattar hjälp att strukturera ekonomi, göra en budget, se över och prioritera 
skulder, få balans i vardagsekonomin, upprätta avbetalningsplaner, ansöka om 
skuldsanering med mera. Uppdragstagaren ska bedriva budget- och 
skuldrådgivning för uppdragsgivarens räkning.  

 

Avtal: Konsumentrådgivning 

Samverkan med: Ulricehamn kommun och Tranemo kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget består av 
kostnadsfri och opartisk konsumentrådgivning. Uppdraget omfattar råd till 
konsumenter inför köp av varor och tjänster, vägledning avseende reklamation 
av varor och tjänster, hjälp med anmälan till ARN, medling mellan konsument 
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och företagare, information till konsumenter och företagare om vilka rättigheter 
och skyldigheter de har samt hjälp med tolkning av avtal. Uppdragstagaren ska 
bedriva konsumentrådgivning för uppdragsgivarens räkning.  

 

Avtal: Samverkan inom miljö-och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 
mellan kommuner inom Sjuhäradsområdet.  

Samverkan med: Bollebygds kommun, Ulricehamns kommun, Svenljunga 
kommun, Tranemo kommun, Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, Marks 
kommun  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Syftet med detta avtal är att det 
ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Kommunerna är geografiskt 
närliggande och ser behov av att kunna nyttja varandras personalresurser och 
kompetens samt därigenom öka parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra 
till ökad effektivitet inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet, vilket är till gagn för verksamheterna i alla kommunerna så 
att de offentliga tjänster som kommunerna ska utföra tillhandahålls. 

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras. 

Delegering av ärenden: Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid 
alla uppdrag. Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i 
vilken omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den 
delegerade beslutanderätten. 

 

Avtal: Energi-och klimatrådgivning 

Samverkan med: Ulricehamns kommun (Tranemo kommun och Svenljunga 
kommun) 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Köp av konsultimmar gällande 
energi-och klimatrådgivning 

 

Avtal: Energi-och klimatrådgivning 

Samverkan med: Härryda kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget består av gratis och 
opartisk energi- och klimatrådgivning både för privatpersoner och företag. 
Uppdraget omfattar råd och tips kring energianvändning, 
uppvärmningsalternativ, ventilation, isolering, vattenanvändning, hushållsel, 
energispartips med mera. 

Uppdragstagaren (Borås Stad) ska bedriva energi- och klimatrådgivning för 
uppdragsgivarens (Härryda kommun) räkning. Arbetet består av telefon- och e-
postrådgivning samt platsbesök vid behov. Uppehåll kan förekomma vid 
semesterperioder och vid storhelger. Energi- och klimatrådgivaren förväntas 
delta vid utbildningar och nätverksträffar. 

Uppdraget ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk från 
Energimyndigheten och villkoren för stadsbidrag för Energimyndigheten.  
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Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tillägg i Miljö- och konsumentnämndens reglemente 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

I Miljö-och konsumentnämndens reglemente görs tillägg under § 2 lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter. 

Ändring innebär att § 2 p 4 tobakslagen ändras till ”Lagen om tobak och 

liknande produkter.” 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-01 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00395 1.2.2.2 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2022-05-25 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 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

20XX-XX-XX 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00395 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tillägg i Miljö- och konsumentnämndens reglemente 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

I Miljö-och konsumentnämndens reglemente görs tillägg under § 2 lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter. 

Ändring innebär att § 2 p 4 tobakslagen ändras till ”Lagen om tobak och 

liknande produkter.” 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Miljö-och konsumentnämnden har kommit in med en begäran om att få ändra i 

sitt reglemente, då en ny lagstiftning som reglerar tobaksfria nikotinprodukter 

antagligen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2022.  

I propositionen 2021/22:200 ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter” lämnar 

regeringen flera förslag på hårdare reglering av tobaksfria nikotinprodukter. 

Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som bland annat 

ska reglera krav på produkternas innehåll, utformning och märkning. I lagen 

föreslås även marknadsföringsregler. Bland annat ska marknadsföringen inte få 

riktas till barn och ungdomar under 25 år och en hälsovarning ska på ett tydligt 

sätt synas i marknadsföringen. Det kommer också införas en anmälningsplikt 

för att få sälja dessa produkter.  

Regeringen vill därutöver införa en 18-årsgräns för köp av dessa produkter och 

krav på att försäljningsställen kontrollerar köparens ålder. Det ska även på 

försäljningsställen finnas ett tydligt och synbart meddelande med information 

om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den 

som inte har fyllt 18 år. Kommunen föreslås få möjlighet att göra kontrollköp 

för att säkerställa att produkterna inte säljs till minderåriga. 

Enligt Länsstyrelsen kommer lagförslaget att behandlas den 21 juni.  

Nämnden har sedan tidigare uppgifter rörande lagen om tobak och liknande 

produkter och nämnden anser därför att den nya lagen ligger i linje med 

nämndens uppdrag. Miljö-och konsumentnämnden föreslår även en ändring av 

reglementet 2 § p4 Tobakslagen till meningen ”Lagen om tobak och liknande 

produkter.” 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med de 

ändringar som Miljö-och konsumentnämnden föreslår.  
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse om tillägg i Miljö- och konsumentnämnden reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Miljö-och konsumentnämnden 

2. Författningssamlingen/ Lisette Elander 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

 
 
 

Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: XXXX-XX-XX 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: XXXX-XX-XX 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

 
§ 1 Målet med verksamheten 

 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, samt att 
fullgöra kommunens uppgifter enligt; 

 livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 
 lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning 
 alkohollagen 
 lagen om tobak och liknande produkter 
 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 strålskyddslagen 
 lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
 lagen om sprängämnesprekursorer 
 lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
 lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
 lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

 
Nämnden ska även: 

- Svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt 
skuldsaneringslagen. 

- Svara för kommunens konsumentrådgivning. 
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Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. 

 
 
§ 3 Övrigt 

Det är även nämndens uppgift att; 
 svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
 svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
 svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 

anges i gällande kommunala renhållningsordning 
 genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 

information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och 
konsumentfrågor inom kommunen 

 besvara remisser från Spelinspektionen







 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  
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1(2) 

Datum 
2022-04-19 

Dnr 
2022-1774  

Johanna Bäckström, 033-353012 
johanna.backstrom@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Tillägg i Miljö- och konsumentnämndens reglemente 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden föreslår ändring av reglementet i enlighet med bilagan 
och sänder ärendet vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering.   

Sammanfattning  
En ny lag och förordning som reglerar tobaksfria nikotinprodukter kommer troligtvis 
träda i kraft den 1 augusti 2022. Miljöförvaltningen borde utöva tillsyn enligt den nya 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter eftersom nämnden har det övriga ansvaret 
avseende nikotinprodukter. Det passar väl in i den befintliga verksamheten. För att 
kunna utöva denna tillsyn krävs dock ett tillägg i nuvarande reglemente. Utöver detta 
bör tobakslagen ändras i reglementet till den nu gällande lagen om tobak och liknande 
produkter.  

Ärendebeskrivning  

En ny lag och förordning som reglerar tobaksfria nikotinprodukter kommer troligtvis 
träda i kraft den 1 augusti 2022.  

I propositionen 2021/22:200 ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter” lämnar 
regeringen flera förslag på hårdare reglering av tobaksfria nikotinprodukter. 
Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som bland annat ska 
reglera krav på produkternas innehåll, utformning och märkning. I lagen föreslås även 
marknadsföringsregler. Bland annat ska marknadsföringen inte få riktas till barn och 
ungdomar under 25 år och en hälsovarning ska på ett tydligt sätt synas i 
marknadsföringen. Det kommer också införas en anmälningsplikt för att få sälja dessa 
produkter. 

Regeringen vill därutöver införa en 18-årsgräns för köp av dessa produkter och krav 
på att försäljningsställen kontrollerar köparens ålder. Det ska även på 
försäljningsställen finnas ett tydligt och synbart meddelande med information om 
förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har 
fyllt 18 år. Kommunen föreslås få möjlighet att göra kontrollköp för att säkerställa att 
produkterna inte säljs till minderåriga.  
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Regeringen lämnar också förslag till tydligare reglering av marknadsföring och 
sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, samt förslag till smakförbud 
för e-vätskor. För att genomföra detta krävs ändringar i befintliga LTLP (lagen om 
tobak och liknande produkter). De nya reglerna och ändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 augusti 2022, men för att ge berörda aktörer tid att anpassa sig till de nya kraven 
träder delar av förslagen i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Miljöförvaltningen bedömer att det borde ingå i Miljö- och konsumentnämndens 
uppdrag att utöva tillsyn enligt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
eftersom nämnden har det övriga ansvaret avseende nikotinprodukter. Det passar väl 
in i den befintliga verksamheten. För att kunna utöva denna tillsyn krävs dock att 
nuvarande reglemente kompletteras med den nya lagen. Den nya lagen är ännu inte 
beslutad i riksdagen. För att hinna justera reglementet innan 1 augusti 2022 föreslår 
Miljöförvaltningen att Miljö-och konsumentnämnden begär tillägget i nuvarande 
reglemente redan nu och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. I samband med denna ändring bör man också ändra tobakslagen till lagen 
om tobak och liknande produkter i reglementet. Tobakslagen upphävdes 2019 då den 
nya lagen om tobak och liknande produkter trädde i kraft. De föreslagna ändringarna 
är gulmarkerade i bilagan ”Förslag på Reglemente för Miljö- och 
konsumentnämnden”. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Den nya lagen ska verka som ett skydd för barn och unga. Idag är det möjligt för barn 
att köpa tobaksfria nikotinprodukter. Enligt propositionen finns det tecken på att det 
har skett en kraftig ökning av användningen av tobaksfritt snus i ålderskategorin 14–
18 år. För att kunna utöva tillsyn redan 1 augusti 2022 och därmed skydda boråsarnas 
barn är det viktigt att ett tillägg i reglementet görs så snart som möjligt.  

Ekologisk dimension 
Målet med lagen är att den ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade 
med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. För att uppnå målet krävs att ansvaret för 
tillsynen fördelas inom kommunen.  

Ekonomisk dimension 
Taxan kommer att behöva uppdateras för att möjliggöra att ta ut en avgift för 
hantering av anmälan och för den nya tillsynen som lagen kommer innebära. Innan 
taxan är ändrad saknas möjlighet att ta ut avgift.  
 
 
Agneta Sander  Johanna Bäckström 
Förvaltningschef  Avdelningschef 

Bilagor  
Förslag på Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 



 

 
 

 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas 

Exner (SD): En hållbar fordonsstrategi 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås. 

 

 

 

Datum 

2022-06-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00774 1.1.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Peter Krahl Rydberg 
 

Datum 

2022-05-20 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Kc3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Krahl Rydberg 
Handläggare 
033 358497 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00774 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas 

Exner (SD): Motion: En hållbar fordonsstrategi 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Kristian Silbvers och Andreas Exner har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-10-15 lämnat in förslaget att en hållbar fordonsstrategi för 
Borås Stad ska utarbetas. Strategin ska peka ut riktningen för hur Borås Stads 
fordonsanskaffning, – ägande och –användande kan ske på ett hållbart sätt med 
helhetsperspektiv. 
 
Intentionen med motionen är god och ligger i linje med Borås Stads 
hållbarhetsambitioner. Borås Stad har redan idag styrdokument och mål som 
pekar ut riktningar och prioriteringar samt arbetssätt som gör att motionens 
intention uppfylls. Ett nytt styrdokument skulle antagligen inte leda till nya 
arbetssätt och mer hållbara val jämfört med idag. 

Ärendet i sin helhet 

Kristian Silbvers och Andreas Exner har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-10-15 lämnat in förslaget att en hållbar fordonsstrategi för 

Borås Stad ska utarbetas. Strategin ska peka ut riktningen för hur Borås Stads 

fordonsanskaffning, – ägande och –användande kan ske på ett klimatssmart och 

ekonomiskt hållbart sätt med helhetsperspektiv. Motionen tar upp några 

exempel på hur strategin kan läggas upp: 

 omfatta personbilar och lastbilar, men även omfatta cyklar och 
entreprenadfordon 

 peka ut riktningen för Borås Stads fordonsanskaffning och 
fordonsinnehav 

 längre nyttjande av inköpta och/eller leasade fordon 
  

Befintliga styrdokument 

Borås Stad har idag olika styrdokument som reglerar eller pekar ut riktningar 

för hur fordonshantering ska ske på ett hållbart sätt. Följande styrdokument 

berör frågan om hållbar fordonsstrategi och textstycken som är hämtade från 

respektive dokument förtydligar tankesättet. 

Energi- och klimatstrategin:  
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I strategierna tas följande prioriterade områden upp: 

”Arbetet med att minska Borås Stads egna utsläpp från persontransporter, 

arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet.” 

”Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioriteringen på 

minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära 

användningsmodeller och minskad avfallsmängd.” 

 

Miljömålen: 

”Etappmål 4a. Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska 

minska med 60 procent från 2015.” 

 

Riktlinjer för resor: 

”Fyra principer 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer. 

2. Gå, cykla eller åk kollektivt. 

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten. 

4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.” 

”I första hand ska biogas- och elfordon väljas, i andra hand fordon som drivs 

av andra hållbara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt regeringens 

senaste definition. Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.” 

 

Regler för koncerninköp: 

” Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla Kommunkoncernens 

upphandlingar och inköp. Kommunkoncernen ska sträva efter att leverantörer 

har god miljökunskap och systematiskt miljöarbete. Kommunkoncernen ska 

välja produkter och tjänster som med bibehållen funktion har så liten klimat- 

och miljöpåverkan som möjligt.” 

 

”Vid upphandlingar som medför kostnader för energi, drift och underhåll ska 

utvärderingen grundas på livscykeln.” 

 

Klimatkompensation 

Till styrdokumenten bör också nämnas systemet för klimatkompensation som 

ger förvaltningar och bolag incitament att minska klimatpåverkan från den egna 

fordonsanvändningen. 

 

Befintliga arbetssätt 

Baserat på styrdokumenten, klimatkompensationssystem och uppdrag finns det 

arbetssätt inom kommunkoncernen för att verka för mer och mer hållbar 

fordonsanvändning. För att knyta an till några av motionens intentioner kan 

följande arbetssätt nämnas: 

 Hur länge borde kommunen äga fordonen så att det är optimalt ur 
hållbarhetsperspektiven?  

 

Idag är ägandet på tre år men om fordonen har gått få mil så kan tiden 

förlängas upp till fem år. Specialbyggda bilar såsom skåpbilar eller liknande går 
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ofta upp till sju år i Borås Stads tjänst. Tunga fordon och maskiner, beroende 

på utrustning, kan gå mellan 3 och 10 år. Efteråt säljs fordonen via ett företag 

och Borås Stad garanteras ett återköpsvärde beroende på milantal. Företaget 

som anlitas för försäljning får bara sälja begagnade miljö- och bonusfordon 

(t.ex. elbilar) inom Sverige. 

Upplägget med flexibla tider bedöms vara bättre än ett fast årtal så att 

bedömningar kan göras från fall till fall. En viktig faktor som styr tiden är 

andrahandsvärdet där bilar i bättre skicka går att sälja bättre. Ett längre ägande 

än idag skulle innebära en risk för att fordonen blir en belastning för 

verksamheterna utifrån ett säkerhets- och driftsperspektiv. En sidoeffekt av att 

Borås Stad säljer vidare begagnade miljöfordon är att det finns ett bättre 

andrahandsutbud för privatpersoner som önskar byta till en bil med lägre 

klimatpåverkan. 

 Hur säkerställer vi att vi väljer de mest hållbara fordonsbränslen? 
 

Val av bränsle styrs i Riktlinjer för resor och Servicekontoret beaktar 

hållbarhetsaspekterna vid upphandling av t.ex. HVO-bränsle. Servicekontoret 

bevakar även att fordonen tankas med det bränsle som fordonet var avsett för 

t.ex. gas och etanol istället för bensin.  

 Hur säkerställa vi att fordonen vi väljer har optimal/lägst 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv? 

 

Inköp av fordon sker utifrån verksamheternas behov och Servicekontoret 

hjälper till vid fordonsval så att behoven uppfylls under beaktandet av 

styrdokument, riktlinjer med mera. Avsteg måste motiveras. Servicekontoret 

har aktuell information och kunskap utifrån omvärldsbevakning för att hela 

tiden kunna välja de fordonen som uppfyller hållbarhetskraven bäst. 

Utifrån Stadens riktlinjer för resor tar Servicekontoret hänsyn till lagar och 

hållbarhetskriterier som gäller vid upphandling. I dagsläge sker det via 

kriterierna från Sveriges Kommuner och Regioner (SKL Ramavtalsområde 

Fordon 2018).  

Teknik och kunskap kring teknikens hållbarhetsvärdering ändras löpande och 

att välja rätt utifrån aktuell kunskap är en löpande process. 

Riktade inköpsuppdrag gäller enbart tunga fordon. 

 

Slutsats 

Intentionen med motionen är god och ligger i linje med Borås Stads 
hållbarhetsambitioner. 
Borås Stad har redan idag styrdokument och mål som pekar ut riktningar och 
prioriteringar samt arbetssätt som gör att motionens intention uppfylls. Ett nytt 
styrdokument skulle antagligen inte leda till nya arbetssätt och mer hållbara val 
jämfört med idag. 
 

Att fortsatt hållbarhetsoptimera resor och fordonsägande kommer vara en 

självklar del i kommunens arbete med att implementera energi- och 

klimatstrategin och att minska utsläppen enligt koldioxidbudget.  
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Beslutsunderlag 

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

fordonsstrategi, 2020-10-14 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Kristian Silbvers (SD) 

2. Andreas Exner (SD) 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

2020-10-15 
Motion 

 
 

En hållbar fordonsstrategi 
 
Borås Stad har under en lång period verkat för en utveckling mot en högre andel miljöbilar 
samt miljöanpassade och hållbara drivmedel. Inköpen av dessa miljöfordon har primärts 
styrts genom riktade uppdrag i budget, där respektive verksamhet därefter genomfört 
inköpen. 
 
Genom att producera en hållbar fordonstrategi, med fokus på klimatsmarta och ekonomiskt 
hållbara lösningar, kan Borås uppnå en effektivitet ur ett totalkostnadsperspektiv samtidigt 
som man uppnår ett hållbart resande. Strategin kan med fördel omfatta personbilar och 
lastbilar, men även omfatta cyklar och entreprenadfordon. 
 
Fordonstrategin bör peka ut riktningen för Borås Stads fordonsanskaffning och 
fordonsinnehav, med mål att optimera hanteringen och minska risker, samt erhålla en bättre 
överblick över kostnaderna.  
 
Exempelvis kan staden direkt påverka och effektivisera naturens och skattekollektivets 
resurser genom att ändra befintligt livscykelperspektiv på fordon. Redan vid ett år längre 
nyttjande av inköpta och/eller leasade fordon så kan staden uppvisa kraftigt positiva effekter 
ur både klimat- och ekonomiperspektiv. 
 
Avsikten med motionen är inte att föregå innehållet i en fordonsstrategi, utan belyser 
behovet av att Borås Stad har en. 
 
 
 
Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar 
 
Att en fordonsstrategi för Borås Stad utarbetas.  
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Kristian Silbvers (SD) 
Ledamot, kommunfullmäktige 
 
Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 
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Fördelningstal för anvisning av skyddsbehövande 

enligt massflyktsdirektivet efter 1 juli 2022 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-09 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-09 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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E-post 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00240 3.2.2.0 

  

 

Fördelningstal för anvisning av skyddsbehövande 

enligt massflyktsdirektivet efter 1 juli 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Den 1 juli väntas ny lagstiftning träda i kraft som innebär att Migrationsverket 

kan anvisa skyddsbehövande från Ukraina för bosättning i en kommun. 

Inför att lagen träder i kraft har Migrationsverket den 19 maj fått i uppdrag att 

ta fram ett förslag på antalet personer som ska omfattas av anvisning per 

kommun enligt den nya lagstiftningen (fördelningstal) och redovisa detta till 

regeringen. 

Migrationsverkets förslag till fördelningstal finns som bilaga till detta ärende. 

Migrationsverket har den 31 maj redovisat att 23 500 skyddsbehövande från 

Ukraina behöver anvisas bosättning i en kommun efter den 1 juli. 4 335 av 

dessa kommer att kunna anvisas till en kommun i Västra Götalands län. 

Innan fördelningstalen på kommunnivå beslutas har kommuner möjlighet att 

omfördela talen sinsemellan på frivillig basis. Länsstyrelsen tar emot 

information om önskade omfördelningar från kommuner och rapporterar in 

beslutade omfördelningar till Migrationsverket. Kommuners förslag till 

omfördelningar behöver meddelas Länsstyrelsen senast den 10 juni kl 16.00. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att ingen förändring gällande 

fördelningstalet är nödvändig. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län om framtagande av 

fördelningstal för anvisning av skydds-behövande enligt massflyktsdirektivet 

efter 1 juli 2022 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg  

Stadsdirektör 

 



 

 

  

 

 

 2022-04-14 

dnr: 850-21402-2022 

 

Postadress: 403 40 Göteborg 

 

Telefon: 010-224 40 00 (vxl) 

 

Webb: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

   

Bilaga 1. Förslag till fördelningstal för skyddsbehö-
vande 2022. 

  Kommun 
Förslag till  
fördelningstal  

1401 Härryda 157 

1402 Partille 97 

1407 Öckerö 53 

1415 Stenungsund 77 

1419 Tjörn 78 

1421 Orust 64 

1427 Sotenäs 32 

1430 Munkedal 22 

1435 Tanum 52 

1438 Dals-Ed 9 

1439 Färgelanda 24 

1440 Ale 106 

1441 Lerum 166 

1442 Vårgårda 39 

1443 Bollebygd 33 

1444 Grästorp 0 

1445 Essunga 11 

1446 Karlsborg 19 

1447 Gullspång 7 

1452 Tranemo 26 

1460 Bengtsfors 19 

1461 Mellerud 19 

1462 Lilla Edet 25 

1463 Mark 102 

1465 Svenljunga 25 

1466 Herrljunga 25 

1470 Vara 56 

1471 Götene 55 

1472 Tibro 26 

1473 Töreboda 21 

1480 Göteborg 1182 

1481 Mölndal 207 



Länsstyrelsen 

Västra Götaland 
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1482 Kungälv 188 

1484 Lysekil 9 

1485 Uddevalla 110 

1486 Strömstad 28 

1487 Vänersborg 72 

1488 Trollhättan 127 

1489 Alingsås 104 

1490 Borås 252 

1491 Ulricehamn 61 

1492 Åmål 20 

1493 Mariestad 78 

1494 Lidköping 108 

1495 Skara 38 

1496 Skövde 161 

1497 Hjo 28 

1498 Tidaholm 48 

1499 Falköping 69 
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Migrationsverket 
Planeringsavdelningen, Enheten för statistik och analys 

Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping 
Telefon 0771-235 235 Telefax 010-4858744 

E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163 

B
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Sofia Papanikolaou 

010-485 79 36 

 

2022-05-25 

  

Dnr: 1.1.2-2022-11234 

 

 
 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för 
fördelning av skyddsbehövande enligt 
massflyktsdirektivet 

 

Regeringen gav den 19 maj 2022 Migrationsverket i uppdrag1 att 

föreslå det antal personer som har ansökt om eller beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och 

som under 2022 bör omfattas av anvisning till kommun som ordnar 

boende. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 

maj 2022.  

 

Migrationsverket ska också föreslå en kommunvis fördelning, så 

kallade fördelningstal. Denna del av uppdraget ska redovisas till 

Regeringskansliet den 17 juni. Vid framtagandet av fördelningstalen 

ska hänsyn tas till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, 

befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av nyanlända och 

ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i 

kommunen inklusive personer med tillfälligt skydd.  Fördelningstalen 

beräknas fram med en fördelningsmodell som beaktar dessa faktorer.  

 

I denna redogörelse beskrivs fördelningsmodellen för personer med 

tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Modellen bygger på 

fördelningsmodellen för länstal, det vill säga anvisning av nyanlända 

enligt bosättningslagen.   

 

Skillnader jämfört med nuvarande fördelningsmodellen för länstal: 

 Variabeln asylmottagande inkluderar nu även skyddsbehövande i 

ABO 

 Ny variabel: kommunmottagande (sammantagna mottagandet av 

nyanlända), med en vikt på 20 procent 

 Vikten för variabeln arbetsmarknadsförutsättningar sänks till 60 

procent 

 I modellen för nyanlända görs ett avdrag på 75 procent av den 

skattade självbosättningen per kommun. I modellen för 

skyddsbehövande görs ett av drag på 50 procent av det skattade 

antalet skyddsbehövande som ordnar eget boende per kommun.  

                                                 
1 Uppdrag till Migrationsverket om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande 

(Ju2022/01784) 
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Fördelningsmodell 
 

För att ta fram ett förslag på fördelningstal, används en 

fördelningsmodell som ska beräkna fördelningstalen för anvisning av 

personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet, så kallade 

skyddsbehövande. Modellen tar hänsyn till det som regeringen 

omnämner i sitt uppdrag till Migrationsverket. Fördelningsmodellen 

använder kommundata och varje kommun får ett beräknat 

fördelningstal.  

 

 

Fördelningsmodellens uppbyggnad 

 

Modellen använder initialt ett värde som baseras på Migrationsverkets  

bedömning av antalet skyddssökande enligt massflyktsdirektivet som 

kan komma att ansöka om skydd hos Migrationsverket. Enligt 

bedömningen väntas 50 000 personer som ansökt om tillfälligt skydd 

under 2022, finnas i landet i slutet på året. 23 500 av dessa personer 

väntas ha behov av anvisat boende ordnat av kommun. 

 

I nästa steg fördelar modellen det totala antalet per kommun med hjälp 

av tre viktningsvariabler som alla tar hänsyn till kommunernas 

befolkningsstorlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som 

regeringen anger ska beaktas i framtagandet av fördelningen av 

länstal. De tre variablerna, som beskrivs utförligare under rubriken 

Variabelbeskrivning, ges följande vikt: 

 Arbetsmarknadsförutsättningar 

60 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar 

där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög 

tilldelning.  

 Asylmottagande inklusive skyddsbehövande i ABO 

20 procent fördelas utifrån boendedygn i 

mottagningssystemet där en kommun med lågt antal dygn i 

förhållande till kommunens befolkning ger en relativt hög 

tilldelning. Boendedygn för asylsökande samt för 

skyddsbehövande i ABO inkluderas. 

 Kommunmottagande 

20 procent fördelas utifrån kommunmottagande där en 

kommun med lågt kommunmottagande i förhållande till 

kommunens befolkning ges en relativt hög tilldelning. 

 

Skyddsbehövande som ordnar boende på egen hand 

Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande inklusive 

skyddsbehövande i ABO beaktar fördelningsmodellen mottagandet av 
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skyddsbehövande som ordnat boende på egen hand och övriga som 

inte har behov av anvisat boende. För enkelhets skull benämns denna 

grupp vidare som skyddsbehövande i EBO. 

 

Antalet skyddsbehövande i EBO som inte väntas ha behov av 

anvisning uppgår till 26 500 personer vid årets slut. Den beräknade 

fördelningen som beror på viktningsvariablerna justeras med hänsyn 

till det nuvarande mönstret av skyddsbehövande i EBO i 

kommunerna. Modellen drar bort 50 procent av det förväntade antalet 

skyddsbehövande i EBO, utifrån hur denna grupp fördelade sig per 

kommun 2022-05-24. Genom avdraget får kommuner med ett stort 

antal skyddsbehövande i EBO i relation till befolkningsstorleken, ett 

lägre fördelningstal. Motsvarande får kommuner med ett relativt lågt 

antal i EBO ett högre fördelningstal. På så sätt uppnås en jämnare 

fördelning av det totala antalet skyddsbehövande i kommunerna. 

Ögonblicksbilden 2022-05-24 för skyddsbehövande i EBO fungerar 

som en skattning för hur samtliga skyddssökande i EBO 2022 kommer 

att fördelas.  

 

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till  

befolkningsstorlek och skyddsbehövande i EBO, viktas sedan mot det 

beräknade behovet av anvisning (23 500). Summan av de viktade 

kommunvärdena utgör fördelningstalet per kommun och län för 

skyddssökande enligt massflyktsdirektivet som omfattas av anvisning 

till kommun som ordnar boende.    

 

 

Variabelbeskrivning 
 

Arbetsmarknadsförutsättningar (60 procent): 

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag 

till viktningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln arbetsmarknad 

ingår delvariablerna yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), 

arbetslöshet (40 procent) och framtida arbetskraftsbehov (7 procent).  

Delvariabeln yrkesbredd baseras på statistik från 2020 medan 

arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2021. Delvariabeln omsättning 

baseras på ett genomsnitt för åren 2019 till 2021.  

 

Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln) visar antalet 

yrken i kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 

utövare. De lokala arbetsmarknadsområdena är en indelning av 

kommunerna som bygger på statistik från SCB över pendling över 

kommungräns under år 20202. Ju fler yrken som finns i det lokala 

arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är arbetsmarknaden 

och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten. 

                                                 
2 Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken 

gäller pendlingen år 2020. 
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Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per 

kommun.   

 

Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser 

omsättningen till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens 

definitioner, bland utomeuropeiskt födda arbetssökande med en 

vistelsetid i Sverige på minst tre år. Värdet är ett medeltal för de tre 

senaste årens omsättning per kommun. Beräkningen utförs kommun- 

och årsvis enligt formeln A/(K+N) där A= antalet som gått från 

inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, K= kvarstående 

inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och N= antalet 

nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.  

 

Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) är andelen 

öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i 

förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett 

medeltal av det senaste årets arbetslöshetstal per kommun. Variabeln 

har en omvänd relation vid tilldelning av platser. En låg arbetslöshet 

ger en större tilldelning av platser och tvärt om. För att få en omvänd 

relation på fördelningen, så inverteras alla värden i fördelningen, 

genom att dividera 1 med kommunens värde för arbetslöshet. 

Beräkningssättet gör så att proportionaliteten bibehålls i den omvända 

fördelningen.  

 

Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln) 

avser kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder. 

Variabeln utgår ifrån SCB:s prognos från 2020 över befolkning i 

åldern 18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att 

dividera antalet i arbetsför ålder år 2033 med antalet år 2020. För att 

kommuner ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en 

procentuell befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder. 

Dessutom krävs det att kommunen hade en arbetslöshet som var lägre 

än den genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående 

år. Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån 

värdet på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna 

delvariabel endast fördelar till ett begränsat antal kommuner blir 

effekten för dessa kommuner högre än 7 procent. Vikten för 

delvariabeln kan jämföras med delvariablerna omsättning och 

arbetslöshet. 

 

 

Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats 

och lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att 

tilldelningen av platser tar hänsyn till befolkningsmängden i 

respektive kommun. Befolkningsstorleken baseras på 

befolkningsstatistik per den 31 december 2021 från Statistiska 

centralbyrån. Värdena utgör tilldelningen av platser för 

viktningsvariabeln arbetsmarknad. 
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Asylmottagande inklusive skyddsbehövande i ABO (20 procent): 

Variabeln baseras på statistiskt underlag från Migrationsverket och 

utgörs utav boendedygn för asyl- och skyddssökande i ABO i 

mottagningssystemet. Boendedygn för asylsökande avser perioden 

2021-04-01--2022-03-31. Boendedygn för skyddssökande i ABO 

avser perioden 2022-02-24—2022-05-24. 

 

Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av variabeln) utgörs 

av antalet boendedygn i Migrationsverkets mottagningssystem per 

tusen invånare under perioden. En kommun med lågt antal 

boendedygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan 

fördelningen inverteras på samma sätt som för arbetslösheten, så 

hanteras eventuella extremvärden. En extremvärdesgräns sätts till 20 

procent av det vägda genomsnittet för riket. De kommuner som har ett 

lägre antal boendedygn per tusen innevånare tilldelas då istället det 

beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen på kommunnivå 

viktas sedan mot befolkningsmängden. 

 

Kommunmottagande (20 procent): 

Variabeln kommunmottagande baseras på statistiskt underlag från 

Migrationsverket och utgörs utav kommunmottagande av nyanlända 

under perioden 2019-04-01--2022-03-31. 

 

Kommunmottagna utgörs av antalet mottagna nyanlända per tusen 

invånare under perioden. Variabeln fördelar på samma sätt som 

variabeln Asylmottagande inklusive skyddsbehövande.  

 

En kommun med lågt antal kommunmottagna ger en relativt hög 

tilldelning av platser. Innan fördelningen inverteras på samma sätt 

som för arbetslösheten, så hanteras eventuella extremvärden. En 

extremvärdesgräns sätts till 20 procent av det vägda genomsnittet för 

riket. De kommuner som har ett lägre antal kommunmottagna per 

tusen innevånare tilldelas då istället det beräknade gränsvärdet. Den 

inverterade fördelningen på kommunnivå viktas sedan mot 

befolkningsmängden. 
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  Till kommuner i Västra Götaland 

Framtagande av fördelningstal för anvisning av skydds-
behövande enligt massflyktsdirektivet efter 1 juli 2022 

Bakgrund  

Den 1 juli väntas ny lagstiftning träda i kraft som innebär att Migrationsverket kan 
anvisa skyddsbehövande från Ukraina för bosättning i en kommun.1  

 

Inför att lagen träder i kraft har Migrationsverket den 19 maj fått i uppdrag att ta 
fram ett förslag på antalet personer som ska omfattas av anvisning per kommun 
enligt den nya lagstiftningen (fördelningstal) och redovisa detta till regeringen.2  

 

Migrationsverkets förslag till fördelningstal finns i bilaga 1. En redogörelse för hur 
förslaget till fördelningstal tagits fram finns i bilaga 2.  

Omfördelning av fördelningstal 

Migrationsverket har den 31 maj redovisat att 23 500 skyddsbehövande från 
Ukraina behöver anvisas bosättning i en kommun efter den 1 juli. 4 335 av dessa 
kommer att kunna anvisas till en kommun i Västra Götalands län. 

 

Innan fördelningstalen på kommunnivå beslutas har kommuner möjlighet att om-
fördela talen sinsemellan på frivillig basis. Länsstyrelsen tar emot information om 
önskade omfördelningar från kommuner och rapporterar in beslutade omfördel-
ningar till Migrationsverket. Kommuners förslag till omfördelningar behöver med-
delas Länsstyrelsen senast den 10 juni kl 16.00. 

Informationsmöte 

Länsstyrelsen Västra Götaland och Migrationsverket bjuder in till ett informations- 
och dialogmöte den 7 juni kl. 12:30. Mötet fokuserar på fördelningstalen för an-
visning, den kommande anvisningsprocessen samt kommande behov av samver-
kan. Inbjudan skickas till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör i re-
spektive kommun.  

 

1 Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande 
2 Uppdrag till Migrationsverket om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehö-
vande  



Länsstyrelsen 

Västra Götaland 
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Processen framåt 

 
 
Den 13 juni kommer Länsstyrelsen att rapportera länets förslag på fördelningstal 
till Migrationsverket. Fördelningstalen redovisas av Migrationsverket till Rege-
ringskansliet den 17 juni och kommer att ligga till grund för Migrationsverkets an-
visningar av skyddsbehövande till kommunerna efter den 1 juli.  
 
Migrationsverket och Länsstyrelsen har även i uppdrag att föra dialog med länets 
kommuner om mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina och verka för en 
jämn fördelning av boendeplatser för skyddsbehövande. Detta arbete fortgår ge-
nom bland annat bilaterala möten med kommuner och länsvisa informationsmö-
ten.  

• Migrationsverket har tagit fram förslag till fördelningstal på läns- och kom-
munnivå. Fördelningstalen på kommunnivå för Västra Götaland finns i bi-
laga 1. 

 

• Länets kommuner kan påverka fördelningen på kommunnivå inom länet 
genom frivilliga omfördelningar mellan sig. Fördelningstalet på länsnivå kan 
dock inte förändras. Omfördelningar av fördelningstalen ska vara förank-
rade på kommunledningsnivå i de kommuner som är inblandade i omför-
delningen. 
 

• Länets kommuner har till 2022-06-10 kl. 16.00 på sig att inkomma med för-
slag till omfördelningar av fördelningstalen till Länsstyrelsen på: 
ukraina.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
Ange ”Omfördelning” och ingående kommuner i rubriken. Av mailet ska 
framgå mellan vilka kommuner omfördelning görs och antal platser per 
kommun som omfördelningen resulterar i.  

 

• Kommuner som inte önskar förändra sitt fördelningstal genom frivilliga 
överenskommelser behöver inte meddela Länsstyrelsen detta.  
 

• Länsstyrelsen och Migrationsverket bjuder även in kommunchefer och 
kommunstyrelsens ordförande till ett skypemöte 7 juni kl. 12.30 för att in-
formera om anvisningsprocessen, möjliggöra dialog om fördelningstalen 
och svara på frågor. Inbjudan till detta möte går ut separat. 
 

• Frågor om fördelningstal och omfördelningar skickas till ukraina.vastrago-
taland@lansstyrelsen.se 
 
Ange ”Frågor fördelningstal” i rubriken. 

 

 



Länsstyrelsen 

Västra Götaland 
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Bilagor 

Bilaga 1. Förslag till fördelningstal för skyddsbehövande 2022  

Bilaga 2. Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av skyddsbehö-
vande  
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till 

medarbetare som arbetar i skog och mark 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Samtliga nämnder och bolag som har personal som vistas i naturen ska 

genomföra en kartläggning om vilka personalgrupper som omfattas av 

rekommendationen inom Borås Stads verksamheter. 

En kartläggning ska skickas in till Kommunstyrelsen senast 1 oktober 2022 för 

att sedan hanteras i budgetprocessen för Borås Stad 2023. 

 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-16 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00524 2.3.4.25 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2022-06-16 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc5 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00524 2.3.4.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till 

medarbetare som arbetar i skog och mark. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Samtliga nämnder och bolag som har personal som vistas i naturen ska 

genomföra en kartläggning om vilka personalgrupper som omfattas av 

rekommendationen inom Borås Stads verksamheter. 

En kartläggning ska skickas in till Kommunstyrelsen senast 1 oktober 2022 för 

att sedan hanteras i budgetprocessen för Borås Stad 2023. 

Sammanfattning  

Lärarförbundet har gjort en framställan om att arbetsgivaren ska erbjuda 

personal som arbetar inom förskoleverksamheten TBE-vaccination. 

Förhandlingsdelegationen har behandlat frågan och föreslår att ärendet ska 

beredas för utreda möjligheten att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare 

som arbetar i skog och mark. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samtliga nämnder och 

bolag som har personal som vistas i naturen ska genomföra en kartläggning om 

vilka personalgrupper som omfattas av rekommendationen inom Borås Stads 

verksamheter. 

Kartläggningen ska lämnas in till Kommunstyrelsen för beredning och analys 

för att sedan hanteras i budgetprocessen för Borås Stad 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Lärarförbundet har gjort en framställan om att arbetsgivaren ska erbjuda 

personal som arbetar inom förskoleverksamheten TBE-vaccination. 

Förhandlingsdelegationen har behandlat frågan och föreslår att ärendet ska 

beredas för utreda möjligheten att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare 

som arbetar i skog och mark. 

Västra Götalandsregionen har gått ut med en rekommendation att TBE-

vaccination rekommenderas till: 

- Alla som vistas i naturen i Västra Götaland. 

- För smittrisk i övriga Sverige, se respektive smittskyddsenhets lokala 

rekommendationer. 
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- Resenärer som ska vistas i naturen på Åland, i Baltikum eller i särskilda 

riskområden i Central- och Östeuropa. 

Vaccinationsrekommendationen är mindre angelägen för personer som endast 

kortvarigt vistas i naturen i Västra Götaland.  

Det finns vaccin med god skyddseffekt. En fullständig grundvaccination 

omfattar normalt tre injektioner. De två första ges med minst en månads 

intervall, lämpligen så att andra dosen hinner ges senast i mars-april före 

fästingsäsongen. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent 

att vaccinera sig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten. Dessa två 

vaccinationer ger ett hyggligt skydd, men varar bara en säsong. Därför behövs 

en tredje dos för att förlänga och förbättra skyddet. Denna ges minst fem 

månader efter dos två och lämpligen i god tid inför nästföljande vår. Skyddet 

kvarstår sedan i minst tre år. Om smittrisken kvarstår, bör en fjärde dos ges 

efter tre år och ytterligare påfyllnadsdoser (boosterdoser) därefter vart femte år. 

Utifrån ovanstående beslutar Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige 

att samtliga nämnder och bolag som har personal som vistas i naturen ska 

genomföra en kartläggning om vilka personalgrupper som omfattas av 

rekommendationen inom Borås Stads verksamheter. 

Kartläggningen ska lämnas in till Kommunstyrelsen för beredning och analys 

för att sedan hanteras i budgetprocessen för Borås Stad 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Förhandlingsdelegationens minnesanteckningar 2022-06-13 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg  

Stadsdirektör 

 



Förhandlingsdelegationen 2022-06-13 

 
Närvarande:  
Ulf Olsson 
Annette Carlson 
Ylva Lengberg 
Tom Andersson 
Kerstin Hermansson  
Anna Svalander 
Niklas Arvidsson 
Andreas Exner 
Stefan Lindborg 
Svante Stomberg 
Annica Dahlén  
Ann Kalnins 

 
 

1. TBE-vaccin 
Lärarförbundet har gjort en framställan om att arbetsgivaren ska erbjuda personal som arbe-
tar inom förskoleverksamheten TBE-vaccination. Förhandlingsdelegationen föreslår att 
ärendet ska tas upp i Kommunstyrelsen för utreda möjligheten att ge kostnadsfri  
TBE-vaccin till medarbetare som arbetar i skog och mark. 
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Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg UEFA Europa 
Conference League 2022. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 
i UEFA Europa Conference League 2022, enligt upprättat avtal. Avtalet 
omfattar 150 000 kronor, om klubben når gruppspelet.  

Datum 

2022-06-16 Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Datum 

2022-06-16 Andreas Exner 
Kommunalråd 

      Tillstyrkes

      Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

      Tillstyrkes

      Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2022-00494 2.9.1.1 Programområde 01 
Handläggare: Marie Ingvarsson 

Datum 

2022-06-15 Marie Ingvarsson 
Avdelningschef 

K1 

2022-06-16 Annette Carlson
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Marie Ingvarsson 
Handläggare 
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Datum 

2020-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00494 2.9.1.1 

  

 

Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg UEFA Europa 

Conference League 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 

i UEFA Europa Conference League 2022, enligt upprättat avtal. Avtalet 

omfattar 150 000 kronor, om klubben når gruppspelet. 

Ärendet i sin helhet 

UEFA Europa Conference League (ECL) är en årlig europeisk 

klubblagsturnering, en tredje nivå under Europa League och Champions 

League. Turneringen avgörs först i ett kval i tre omgångar följt av ett playoff, 

därefter gruppspel. IF Elfsborg inleder sitt spel i kvalomgång två. 

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbeten bestäms utifrån 

kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet, 

publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås.  

Kommunstyrelsen bedömer marknadsföringssamarbetet med IF Elfsborg i 

ECL väl svarar mot dessa kriterier. 

Kommunen har tidigare i ett antal år, när IF Elfsborg kvalificerade sig för spel i 

Europa, haft ett marknadsföringssamarbete med klubben och varit ensam så 

kallad dräktsponsor. I ECL:s kval och playoff spelar laget i sitt ordinarie 

matchställ, där Borås Stad genom avtalet för det Allsvenska spelet, profilerar 

budskapet Borås på kragen. 

Beslutsunderlag 

1. Avtal marknadsföringssamarbete IF Elfsborg Europa Conference League 

2022 

Beslutet expedieras till 

1. IF Elfsborg, Stefan Andreasson, Ålgårdsvägen 32, 506 30 Borås 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Avdelningschef 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2022-00494 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
0768-887118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg UEFA Europa 

Conference League 2022. 

Detta avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås 

Stad Kommunstyrelsen, kallad kommunen, i ett gemensamt syfte att 

marknadsföra Borås. 

1. Avtalet avser klubbens spel i UEFA Conference League 2022. Denna 

avgörs först i ett kval i tre omgångar följt av ett playoff, därefter 

gruppspel och sedan en utslagsturnering med 16 lag. Detta avtal 

omfattar kval och playoff. Klubbens spel inleds i kvalomgång 2. 

2. Kommunen är dräktsponsor i matcherna enligt p1. Laget spelar i kval 

och playoff i samma matchställ som i det allsvenska spelet, där 

budskapet Borås profileras på tröjans krage. 

3. Kommunen får vi klubbens hemmamatcher enligt p 1 exponera 

budskap om Borås på ledskyltarna vid planens långsida och på 

storbildsskärmen. 

4. Kommunen betalar till klubben 50 000 kronor för varje omgång som 

klubben spelar. Avtalet omfattar därmed 150 000 kronor, om klubben 

når gruppspelet. Pengarna betalas mot faktura från klubben efter 

respektive hemmamatch. 

5. Eventuell reklamskatt för Borås exponering betalas av kommunen. 

6. Vid hemmamatcher enligt p1 upplåter kommunen Borås Arena till 

klubben utan att debitera hyra. För eventuella arbeten för att anpassa 

arenan till matcherna debiterar kommunen självkostnaden. 

7. I samband med resor till bortamatcher enligt p 1 har Borås Stad två 

platser. Inbjudan till dessa resor ställs till Borås Stad, 

Representationskommittén, och skickas till boras.stad@boras.se. 

Representationskommittén fattar beslut om eventuellt deltagande vid 

varje tillfälle och om vem som representerar Borås Stad. 

8. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. 

Om klubben visar sig brista i detta sker inte framtida utbetalningar 

enligt p 4. Kommunen avgör om klubben brustit. 

9. Parterna är överens om att förhandla om fortsatt samarbete om klubben 

avancerar till vidare spel i UEFA Europa Conference League 

mailto:boras.stad@boras.se
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2022/2023. Kommunen har då förtur att förhandla med klubben om att 

vara ensam dräktsponsor. 

10. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt. 

 

Borås juni 2022 

 
 
Ulf Olsson    Stefan Andreasson 
Kommunstyrelsen   IF Elfsborg 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Budgetuppdrag 2020: Utreda behov och kostnad för att 

införa fria arbetsskor till grupper som redan har fria 

arbetskläder. 

 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

 

- att godkänna utredningen om behov och kostnad för att införa fria 

arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som redan har fria 

arbetskläder, samt 

- att införa fria arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som 

redan omfattas av fria arbetskläder 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-09 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00882 2.3.4.25 Programområde 01 

PF1 



 

 

Handläggare: Helena Segerberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-02-23 Annica Dahlén 

  Avdelningschef 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr 2020–00882   

  

 Kommunfullmäktige 

 

Budgetuppdrag 2020: Utreda behov och kostnad för att 

införa fria arbetsskor till grupper som redan har fria 

arbetskläder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

- att godkänna utredningen om behov och kostnad för att införa fria 

arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som redan har fria 

arbetskläder, samt 

- att införa fria arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som 

redan omfattas av fria arbetskläder.     

Sammanfattning  

Borås Stad har i Budget 2020 beslutat att utreda behov och kostnad för att 

införa fria arbetsskor till de grupper som redan har fria arbetskläder. 

 

De yrkesgrupper som har fria arbetskläder utifrån Socialstyrelsens föreskrift om 

basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) samt Arbetsmiljöverkets 

föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4) återfinns idag inom Vård- och 

Äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen. Totalt omfattas 2614 

tillsvidareanställda och 708 visstidsanställda varav 211 är månadsanställda 

medarbetare (2022-01-01). 

 

Rådande lagstiftning på området gör idag skillnad på skyddsskor som krävs för 

att förhindra fotskada och arbetsskor utifrån risken för belastnings- och 

förslitningsskador där arbetsskor faller utanför lagstiftningen och därmed blir 

en skattepliktig löneförmån om arbetsgivaren inte uppfyller Skatteverkets 

förutsättningar. Borås Stad kommer att följa Skatteverkets ställningstagande och 

därmed uppfylla förutsättningarna som innebär att det inte kommer uppkomma 

en skattepliktig löneförmån. 

 

Arbetsskor köps in via upphandlad leverantör av arbetsgivaren och omfatta 

både ute- och inneskor då det finns yrkesgrupper under stora delar av sin 

arbetstid transporterar sig ute mellan olika omsorgstagares hem. Exempel på 

detta är bland annat hemtjänstens personal. 
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En övergripande beräkning visar att kostnaderna kan initialt beräknas till 5-6 

mnkr baserat på ca: 3 300 personer i målgruppen. Bedömningen är att utbyte av 

arbetsskor sedan sker vartannat år. De ingående nämnderna Vård- och 

Omsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden får efter genomförd 

upphandling redovisa kostnaderna i Bokslut 2022 med avsikten från 

kommunstyrelsen att kostnaderna skall undantas från nämndernas slutliga 

resultat. För åren därefter får sedvanlig beredning ske i budgetprocessen inför 

Budget 2023.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har i Budget 2020 beslutat utreda behov och kostnad för att införa 

fria arbetsskor till de grupper som redan har fria arbetskläder.  

Syftet med uppdraget är att utifrån risken för förslitnings- och 

belastningsskador, smittorisk och ett arbetsmiljö- och jämställdhetsperspektiv 

erbjuda ergonomiska arbetsskor. 

Utredningen och förslag till beslut har tagits fram av Stadsledningskansliet i 

dialog med berörda förvaltningar. 

Omvärldsbevakning 

Fria arbetsskor inom vård och omsorg är en aktuell fråga. Det är fortfarande 

ovanligt i Sverige att anställda inom offentlig sektor får fria arbetsskor 

bekostade av en kommunal arbetsgivare. Frågan drivs även bland annat av 

fackförbundet Kommunal som en jämställdhets- och arbetsmiljöfråga. 

Några kommuner i Sverige erbjuder idag personalgrupper inom vård- och 

omsorg fria arbetsskor. Men utifrån rådande lagstiftning som gör skillnad på 

skyddsskor som krävs för att förhindra fotskada och arbetsskor utifrån risken 

för belastnings- och förslitningsskador faller arbetsskor inom offentlig sektor 

utanför lagstiftningen och blir därmed en skattepliktig löneförmån. Detta har 

lett till att vissa kommuner har infört fria arbetsskor som beskattas medan 

andra kommuner valt att avvakta med införandet av ett sådant erbjudande. 

Aktuell lagstiftning 

Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) 

samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4) tydliggör regler 

och krav gällande basal hygien och arbetskläder och omfattar hemtjänst, särskilt 

boende, LSS-boenden och hälso- och sjukvård inom offentlig sektor. 

Föreskrifterna säger att arbetskläder skall användas utifrån ett hygien- och 

smittspridningsperspektiv i samband med att personal har fysisk kontakt med 

patienter och omsorgstagare till exempel vid omvårdnad, undersökning och 

behandling.  

Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av personlig skyddsutrustning 

(AFS 2001:3) tydliggör regler och krav gällande bland annat skyddsskor som 

skall användas för att förhindra fotskador. Beroende på skyddsegenskaper delar 

föreskriften in skyddsskor i olika kategorier så som skyddsskor och lätta 

skyddsskor som skall vara försedda med stål hätta, yrkesskor utan stål hätta 

men som skyddar mot andra risker så som spiktrampskydd eller antistatiska 
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egenskaper och andra typer av skyddsskor för specifika yrken eller 

arbetsområden, till exempel för brandmän, gjuteriarbetare, svetsarbetare och för 

personer som arbetar med kedjesåg eller kemikalier.   

Arbetskläder och skyddsskor, utifrån reglerna och kraven i Socialstyrelsens 

föreskrift om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10), 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4) och 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av personlig skyddsutrustning 

(AFS 2001:3), skall tillhandahållas och bekostas av arbetsgivaren och klassas 

därmed inte som skattepliktig löneförmån.  

 

Enligt Inkomstskattelagen (11 kap. 9 § IL) framgår det att arbetskläder och 

skyddsskor inte anses vara en skattepliktig förmån om de är utformade för 

tjänsten och inte lämpligen kan användas privat. Det samma framgår av 

Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2019:29, kap. 1, avsnitt 1.1) att arbetskläder 

”bör anses vara skattefri om arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp är 

varaktigt applicerat på klädseln på ett sätt som gör att den märkbart avviker från 

vanliga kläder och därför inte kan antas komma att användas för privat bruk”. 

Skatteverket har ytterligare förtydligat vad som gäller om en arbetsgivare vill 

tillhandahålla sina anställda kläder och skor, som inte är arbetskläder eller 

skyddsskor, utan att det uppkommer en skattepliktig löneförmån: 

 utgöra arbetsskor, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten 

 vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställda 

 vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss 

personal eller ha någon annan särskild egenskap 

 vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart 

avviker från vanliga plagg 

För att skattefrihet skall föreligga räcker det således inte att de är försedda med 

logotyp, eller att arbetsskorna enligt avtal inte får användas privat, utan samtliga 

nämnda förutsättningar skall vara uppfyllda (Skatteverkets ställningstagande 

2009-06-15, Dnr 131 525668–09/111). Beslutar en arbetsgivare att införa fria 

arbetsskor, fastän alla förutsättningar inte är uppfyllda, så blir det en 

skattepliktig löneförmån.  

Målgrupp  

De yrkesgrupper som omfattas av fria arbetskläder utifrån Socialstyrelsens 

föreskrift om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) samt 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4) återfinns idag inom 

Vård- och Äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen. Totalt 

omfattas 2 614 tillsvidareanställda och 708 visstidsanställda varav 211 är 

månadsanställda medarbetare (2022-01-01) (Bilaga 1). 

 

Nedan återfinns en sammanfattande redovisning av antal anställda inom vård- 

och omsorg som omfattas av fria arbetskläder uppdelat per förvaltning 2022-

01-01: 
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Införande av fria arbetsskor 

Arbetsskor köps in via upphandlad leverantör av arbetsgivaren och omfatta 

både ute- och inneskor då det finns yrkesgrupper som under stora delar av sin 

arbetstid transporterar sig ute mellan olika omsorgstagares hem. Exempel på 

detta är bland annat hemtjänstens personal. 

 

Arbetsskor införskaffas lämpligen vartannat år, för att säkerställa de 

ergonomiska egenskaperna, utifrån beräkningar av normalt skoslitage. Särskilda 

behov i form av ortopediska sulor ingår inte då dessa kräver remiss från läkare 

inom primärvården.  

 

En arbetsgivare får inte direkt eller indirekt missgynna deltidsarbetande 

arbetstagare eller arbetstagare med tidsbegränsad anställning (Lagen om förbud 

mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med 

tidsbegränsad anställning §§ 3 och 4). Ett missgynnande föreligger inte om 

visstidsanställda, med månadsanställning som är 6 månader eller längre, även 

omfattas av erbjudandet.  

Upphandlad leverantör av arbetsskor 

Borås Stad har idag två avtal med en upphandlad leverantör gällande yrkesskor 

(arbetsskor) och skyddsskor.  

Då det finns viss kritik inom organisationen mot den upphandlade 

leverantörens utbud och avsaknaden av möjlighet till utprovning av arbetsskor 

inför inköp, har Koncerninköp, påbörjat en ny upphandling av yrkesskor 

(arbetsskor) och skyddsskor. Målet är att upphandla leverantörer som har butik 

i Borås Stad för att möjliggöra utprovning av sko innan inköp samt bredda 

utbudet.  

Marknadspris för arbetsskor beräknas till en uppskattad kostnad för uteskor 

(känga) mellan 1 000-1 500 kronor paret och för innesko (ankelsko) mellan 500-

1 100 kronor paret beroende på skons egenskaper. Därutöver finns även 

alternativ för de som vill ha sandaler, stövlar eller dylikt. 

De förvaltningar som idag har budgeterat för arbetskläder och arbetsskor 

avsätter 1 500 kronor per år och medarbetare för inköp av arbetskläder 

vartannat år och arbetsskor vartannat år. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antalet anställda inom vård- och omsorg som omfattas av fria arbetskläder 

utifrån Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 

2015:10) samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4) 

beräknas av berörda förvaltningar till cirka 2 614 tillsvidareanställda och 708 

visstidsanställda varav 211 är månadsanställda medarbetare (2022-01-01).  
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En övergripande beräkning visar att kostnaderna kan initialt beräknas till 5-6 

mnkr baserat på ca: 3 300 personer i målgruppen. De ingående nämnderna 

Vård- och omsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden får efter genomförd 

upphandling redovisa kostnaderna i Bokslut 2022 med avsikten från 

kommunstyrelsen att kostnaderna skall undantas från nämndernas slutliga 

resultat. För åren därefter får sedvanlig beredning ske i budgetprocessen inför 

Budget 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga – Antal anställda inom vård- och omsorg som har fria arbetskläder. 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

Ingen expediering. 

 

Ulf Olsson 

 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Annica Dahlén 

   Personalchef 

 



Antal anställda inom vård- och omsorg som har fria arbetskläder

Bilaga

Per 2022-01-01

Förvaltning Verksamhetsområde Yrkesgrupp/er Antal tv-anställda Antal visstidsanställda varav visstidsanställda med månadslön varav intermittent anställda

Vård och äldreförvaltningen Förebyggande, korttid och larm Servicebiträde 2 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Förebyggande, korttid och larm Undersköterska 182 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Förebyggande, korttid och larm Vårdbiträde 19 1 1 0

Vård och äldreförvaltningen Förebyggande, korttid och larm Arbetsterapeut 1 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen HR Bemanning Undersköterska 19 138 2 136

Vård och äldreförvaltningen HR Bemanning Vårdbiträde 0 76 0 76

Vård och äldreförvaltningen Hemtjänst Undersköterska 435 11 11 0

Vård och äldreförvaltningen Hemtjänst Vårdbiträde 119 71 71 0

Vård och äldreförvaltningen Hemtjänst Servicebiträde 1 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Hälso & Sjukvård Distriktssköterska 21 3 0 3

Vård och äldreförvaltningen Hälso & Sjukvård Sjuksköterska, natt 1 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Hälso & Sjukvård Sjuksköterska, allmän 158 17 3 14

Vård och äldreförvaltningen Hälso & Sjukvård Undersköterska 0 8 7 1

Vård och äldreförvaltningen Hälso & Sjukvård Arbetsterapeut 38 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Hälso & Sjukvård Arbetsterapibiträde 1 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Hälso & Sjukvård Fysioterapeut 27 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Hälso & Sjukvård Sjukgymnast 5 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Hälso & Sjukvård Rehabiliteringsassistent 16 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Myndighet Arbetsterapeut 3 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Myndighet Fysioterapeut 1 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Myndighet Sjuksköterska, allmän 5 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Vård o omsorgsboende Undersköterska 643 38 36 2

Vård och äldreförvaltningen Vård o omsorgsboende (5267) Servicebiträde 5 0 0 0

Vård och äldreförvaltningen Vård o omsorgsboende (5267) Vårdbiträde 110 0 0 0

Sociala omsorgsförvaltningen Bemanningsenheten Behandlingsassistent 0 12 0 12

Sociala omsorgsförvaltningen Bemanningsenheten Boendestödjare 0 33 0 33

Sociala omsorgsförvaltningen Bemanningsenheten Habiliteringspersonal 1 125 0 125

Sociala omsorgsförvaltningen Bemanningsenheten Personlig assistent 0 27 0 27

Sociala omsorgsförvaltningen Bemanningsenheten Stödassistent 17 55 0 55

Sociala omsorgsförvaltningen Område 1 Arbetsterapeut 6 0 0 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 1 Distriktssköterska 1 0 0 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 1 Fysioterapeut 7 0 0 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 1 Rehabiliteringsassistent 2 0 0 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 1 Sjuksköterska 23 1 0 1

Sociala omsorgsförvaltningen Område 1 Undersköterska 0 1 1 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 2 Stödassistent 124 8 8 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 2 Boendestödjare 61 9 9 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 2 Habiliteringspersonal 18 12 12 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 2 Stödpedagog 12 0 0 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 3 Personlig assistent 159 15 4 11



Sociala omsorgsförvaltningen Område 3 Boendestödjare 23 3 3 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 3 Stödassistent 23 1 0 1

Sociala omsorgsförvaltningen Område 3 Habiliteringspersonal 2 1 1 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 3 Stödpedagog 2 0 0 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 3 Samordnande personlig assistent 1 0 0 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 4 Stödassistent 264 12 12 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 4 Habiliteringspersonal 48 30 30 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 4 Barnskötare 1 0 0 0

Sociala omsorgsförvaltningen Område 4 Stödpedagog 7 0 0 0

2614 708 211 497
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Projekt Frisk organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapport och muntlig redovisning läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Projektet Frisk Organisation startade 2019-01-01. Syftet med projektet var att 

minska antalet medarbetare med högkorttidssjukskrivning. Det långsiktiga 

målet är att nå en rimlig och stabil nivå på sjukfrånvaro. Projektet är 

förvaltningsövergripande och riktar sig till arbetsplatser, tvärs över alla 

förvaltningar, som indikerar en riskarbetsmiljö som kan leda till sjukskrivning.  

Projektet beviljades öronmärkta medel för hälsofrämjande insatser från 

bokslutet 2017, totalt 30 miljoner kronor att fördela och disponera över tre år. 

 

Projektet förlängdes efter ett KS beslut 2021-02-22 och pågår fram till 2022-12-

31. Förlängningen av projektet innebar ingen ytterligare finansiering, utan 

rymdes inom ramen för de avsatta medel som redan beviljats.  

 

Projektet följs och utvärderas av RISE, Social & Health Impact Center. Den 

första utvärderingen presenterades muntligt av RISE på KS 2019-11-25. Den 

andra utvärderingen presenterades på KS 2021-06-07. Nu kommer den tredje 

och avslutande rapporten från dem som binder ihop projektet från förstudien 

2018 till idag, våren 2022. RISE deltar på KS 2022-06-20 via länk.  

 

Ärendet i sin helhet 

"[Klicka och skriv här]"  

Beslutsunderlag 

1. Läranderapport Frisk organisation 

2. "[Bilaga, datum]"  

 

Beslutet expedieras till 

1. Ks.diarium@boras.se 

2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"  
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Sammanfattning

Denna rapport sammanställer erfarenheter och resultat från Borås stads arbete med projektet Frisk 

organisation och dess operativa enhet Organisationshälsa. Under 2019 - 2022 har projektet kartlagt och 

adresserat bakomliggande orsaker till hög korttidssjukfrånvaro på utvalda arbetsplatser inom kommunen. 

Arbetet har följts upp med två tidigare delrapporter inför vilka man samlat in och sammanställt underlag 

med fokus på olika delområden. Den första uppföljningen, 2020, analyserade implementeringen 

av Organisationshälsa och hur arbetsprocessen utvecklats i förhållande till den ursprungliga 

metodbeskrivningen, samt hur insatserna upplevdes fungera enligt projektgruppen, utvalda chefer och 

medarbetare. Uppföljningen 2021 redogjorde för de problemområden som kartläggningar på utvalda 

arbetsplatser identifierat som avgörande för att minska korttidssjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. 

Vidare gjordes en uppföljning av handlingsplaner, liksom av lärdomar, utmaningar och utvecklingsbehov.

Resultaten från 2021 är fortfarande högst aktuella, bland annat mot bakgrund av pandemin som lett till att 

delar av Organisationshälsas arbete saktats ned. Denna rapport bygger vidare på tidigare års slutsatser, 

kompletterar hur arbetet utvecklats under projekttiden och lyfter fram viktiga lärdomar. 

Organisationshälsa har under projekttiden stöttat 57 enheter på åtta av stadens sexton förvaltningar. 

Deras arbete har utgjort en värdefull insats för att hjälpa utsatta arbetsplatser att etablera ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete, ringa in och åtgärda sina arbetsmiljörelaterade utmaningar. 

I en föränderlig organisationsmiljö, där även hög personalomsättning är vanligt förekommande, är det en 

nyckelfaktor att kontinuerligt och gemensamt jobba med arbetsmiljöfrågor, gemensamma rutiner och samsyn 

på arbetsplatserna. Vikten av att jobba med dessa frågor genomgripande på alla verksamhetsnivåer, samt 

använda insikterna från detta arbete för att synliggöra de strukturella aspekterna av de utmaningar som 

verksamheterna möter, har framkommit tydligt under projekttiden. 

Att adressera problematiken på en högre organisatorisk nivå och skapa forum för att lyfta de återkommande 

mönster av arbetsplatsrelaterade utmaningar som screeningarna påvisar, är en viktig faktor som lyfts fram 

av fler av projektets parter, och essentiellt för att på ett systematiskt sätt kunna utveckla kommunens 

förutsättningar att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö och en frisk organisation. 
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Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inledde 2016 utvecklingsarbete för att stödja 

kommuner och regioner att adressera den alltmer tydliga kopplingen mellan psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. En del av 

arbetet fokuserade på att hitta bättre vägar för att införa systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Baserat på 

tidigare erfarenheter från sociala investeringar och sociala utfallskontrakt ville UPH undersöka om det var möjligt att 

identifiera ett ekonomiskt case för kommuner att investera i förebyggande insatser för att minska sina kostnader för 

sjukfrånvaro, trots att staten står för en stor del av dessa kostnader genom sjukförsäkringen. 

En nationell förstudie kring potentiella insatser för att minska sjukfrånvaron i kommuner och möjligheten att genomföra 

detta som en social investering genomfördes under januari - april 2017 under ledning av UPH i samarbete med Lumell 

Associates (då Health Navigator). Det gick ut en förfrågan till ett antal utvalda kommuner varav Botkyrka och Kungsbacka 

anmälde intresse. Analyser av kommunernas sjukfrånvaromönster genomfördes, samtidigt som fokusgrupper och intervjuer 

med medarbetare, chefer, HR och fackliga representanter. RISE gjorde samtidigt en litteraturstudie av evidensläget kring 

orsaker till sjukfrånvaro och möjliga effektiva insatser1. 

1  https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2018/02/Affisch_Sjukfranvaro_digital_jun2020.pdf 

Bakgrund

Figur 1 - Identifierade risk- och friskaktorer från RISE litteraturstudie av evidensläget kring orsaker till sjukfrånvaro och möjliga effektiva insatser. 

Riskfaktorer

• Fysiskt och mentalt krävande arbete 

• Otrygg anställning

• Små utvecklingsmöjligheter 

• Obalans insats/belöning

• Höga krav och låg kontroll i arbetet 

•  Mobbning, hot, trakasserier, kränkningar och 
konflikter

• Bristande socialt stöd från chefer/medarbetare

•  Bristande psykosocial, organisatorisk och fysisk 
arbetsmiljö

• Organisationsförändringar

• Fördomar om psykisk ohälsa

Friskfaktorer

• Socialt stöd och bra socialt klimat

• Bra ledarskap och närvaro av chef på arbetet 

•  Tydlig arbetsmiljöpolicy och systematiskt 
arbetsmiljöarbete

• Utvecklingsmöjligheter för anställda

•  Strukturer för kommunikation och kännedom 
om verksamheten

•  Delaktighet och inflytande för stärkt 
engagemang och kontroll för anställda

• Rättvis och respektfull behandling 

• Samarbeten och teamarbete 

• Erkännande och feedback

• Balans mellan insats och belöning

• Anställningstrygghet för de anställda 
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Under förstudien var en hypotes att ett eventuellt insatspaket skulle kunna genomföras som ett så kallat socialt 

utfallskontrakt där kommunen delade ekonomisk risk med externa investerare och upphandlade utförare för att pröva nya 

arbetssätt. Därför deltog även Europeiska Investeringsbanken i förstudien genom att finansiera Impact Invest Scandinavia 

som utformade ett förslag på ett finansiellt instrument med arbetsnamnet Sustainability Bond with Impact-linked Return 

(SBIR). Kommuninvest deltog som referensaktör och potentiell intressent i ett finansiellt instrument.

Förstudien slog fast att kommunerna hade relativt höga kostnader för den korta sjukfrånvaron, men att dessa typiskt sett 

inte synliggjordes i den kommunala uppföljningen. Resultaten av förstudien presenterades vid en nationell konferens i 

april 2017 och ytterligare kommuner bjöds in att delta i utvecklingsarbete för att pröva nya arbetssätt inom ramen för ett 

socialt utfallskontrakt. Som mest ingick åtta kommuner i utvecklingsarbetet: Borås, Botkyrka, Gällivare, Håbo, Kungsbacka, 

Nynäshamn, Söderköping och Örnsköldsvik.

”De beräknade kostnaderna för sjukfrånvaron i Borås stad ökade med cirka 23 % från 2013 till 2016. Totalt 
beräknades den direkta kostnaden för sjukfrånvaron i kommunen uppgå till cirka 144 miljoner kr 2016, enligt 
Försäkringskassans beräkningsmodell, varav den största delen är kopplad till kort sjukfrånvaro (dag 1-14). 
Den totala beräknade kostnaden för sjukfrånvaron har ökat med cirka 27 Mkr från 2013 till 2016 enligt 
Försäkringskassans modell.”

Citat 1 - Citat från Borås förstudierapport (2017-18-12)

Det identifierades att en mindre andel av de anställda stod för en stor del av sjukfrånvaron, samt att det fanns flera gap som 

kunde orsaka arbetsplatsrelaterad sjukfrånvaro.

”Det finns stora skillnader mellan förvaltningar när det gäller sjukfrånvaro, men skillnaden mellan 
verksamheter inom förvaltningar är större än mellan förvaltningarna. En mindre grupp av de anställda – ca 
20% står tillsammans för närmare två tredjedelar (62 %) av den korta sjukfrånvaron. Gruppen återfinns i alla 
förvaltningar och till stor del är det samma individer återkommer från år till år. 

Intervjuer med fackliga, HR och förvaltningsledning pekar på att orsakerna till frånvaron ofta handlar 
om stressrelaterad problematik, bristande delaktighet och en ansträngd privat situation. I arbetsmiljön 
beskrivs utmaningar och gap framför allt kopplat till att få till ett nära chefskap där man tidigt kan fånga 
upp medarbetare med risk och ge stöd och insatser. Både chefer och HR hamnar ofta i en situation där man 
kommer in sent eller arbetar reaktivt. Man beskriver också ett behov av ett bättre kunskapsunderlag hos 
ledning och HR för att mer proaktivt kunna arbeta med att stärka arbetsförmåga och minska sjukfrånvaron.”

Citat 2 - Citat från Borås förstudierapport (2017-18-12)

En omvärldsanalys pekade på potentiella insatser som skulle kunna påverka de identifierade faktorerna. Ett insatspaket 

utformades utifrån insikten att sjukfrånvaroproblematik måste adresseras på både lednings-, arbetsplats- och medarbetarnivå 

för att i kombination kunna förstärka varandra och fungera i preventivt syfte, samt stötta arbetsplatserna att hitta arbetssätt 

för att adressera, motverka och förebygga den sjukfrånvaro som gav indikationer på att kunna påverkas av organisatoriska 

faktorer. 

Insatspaketet bestod således av följande komponenter:

  Hälsosupport (medarbetarnivå). Förebygger upprepad sjukfrånvaro genom att ta emot sjukanmälningar, 

systematiskt upptäcka medarbetare i risk för sjukfrånvaro och följa upp genom att sätta in ett tidigt stöd. 

Målgrupp: Samtliga anställda inom kommunen med särskilt fokus på de med upprepad korttidssjukfrånvaro. 
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   Chefsstöd (arbetsplatsnivå). Ger stöd till chefer och arbetsplatser med hög och ökande sjukfrånvaro. Utförs genom 

ett dedikerat HR-team som aktivt söker upp arbetsplatser och chefer med behov av stöd. Målgrupp: Chefer på 

arbetsplatser med hög eller ökande sjukfrånvaro, alternativt indikation om arbetsmiljörisk. 

  Statistikstöd (ledningsnivå). Förbättrad tillgänglighet och visualisering av relevant sjukfrånvarostatistik för 

att stödja strategiskt arbete med arbetsmiljö på kommunledningsnivå, samt för uppföljning för att kunna rikta 

uppmärksamhet och resurser dit de största behoven finns. 

Utifrån kommunens kärnuppdrag och karaktären på de olika insatserna rekommenderades att Chefsstödet skulle levereras 

internt av kommunen medan Hälssupport och Statistikstöd skulle upphandlas externt. 

Även om de genomförda analyserna i kommunerna samtliga pekade på liknande resultat, en indikation på att lärdomar 

från vidare arbete skulle ha potential att vara applicerbara på fler kommuner, visade det sig finnas olika grad av förankring 

för att pröva nya arbetssätt enligt den aktuella modellen. Det framkom också ett svagt intresse för ekonomisk riskdelning 

med externa investerare. Flera kommuner valde därför att inte fortsätta med att implementera de insatser som förstudien 

föreslog, eller valde att införa delar av insatserna. 

Borås stad var en av de kommuner som baserat på underlaget från förstudien valde att gå vidare med delar av det 

rekommenderade insatspaketet, i egen regi. Man såg värdet i att arbeta främjande med sjukfrånvaron och ville utgå från SKR:s 

analys genom att fånga upp enheter med hög sjukfrånvaro i ett tidigare skede och arbeta med riktade insatser till dessa. 

Man beslöt att fokusera på chefsstödsinsatsen, vars arbetsgrupp inom ramen för projektet har gått under namnet 

Organisationshälsa. Tanken var att organisationskonsulterna i teamet snabbt skulle kunna fånga upp och hantera 

arbetsplatser med hög sjukfrånvaro, med utgångspunkt i ett datadrivet beslutsstöd där arbetsgruppen kunde se 

sjukfrånvaromönster på organisationsnivå, och därmed agera tidigt på riskindikationer. Då Borås stad redan påbörjat 

utarbetandet av en liknande tjänst, Power-BI (vilken beskrivs i avsnittet om projektet nedan) upphandlades inget externt 

statistikstöd.

Kommunen har för projektet vikt stadens öronmärkta medel för förebyggande, hälsofrämjande arbete, för en projektperiod 

på tre års tid. Projektet inleddes 2019 och projekttiden har förlängts (utan att ytterligare medel skjutits till för insatsen) till 

slutet av 2022, delvis på grund av att pandemin påverkat takten i arbetet.

Syfte

Syftet med denna rapport är att sammanställa lärdomar från projektet Frisk Organisation Borås stads arbete 2019 – 

2022. Projektet har syftat att testa nya arbetssätt för att identifiera orsaker till, samt stötta verksamheterna i att utveckla 

handlingsplaner och åtgärder för att följa upp och förebygga, korttidsjukfrånvaro. Med fokus på lärande beskrivs hur 

projektet utvecklats och påverkat arbetsmiljöarbetet på olika nivåer inom Borås Stad; chef och arbetsplats, verksamhet och 

förvaltning.

Frågeställningar

  Hur har Organisationshälsa utvecklat sitt arbetssätt under projekttiden?

  Vilka generella lärdomar bör tas fasta på i det fortsatta arbetet med organisationshälsa inom Borås stad? 

  Vilka huvudsakliga områden / arbetsmiljöaspekter i behov av utveckling har kartläggningarna identifierat? 

  Har projektet påverkat korttidssjukfrånvaron i kommunen? 



9

Material

Under februari 2022 genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta verksamhetschefer som fått stöd av 

Organisationshälsa, sex HR-konsulter på förvaltningar som har varit involverade i arbetsprocessen, samt de sju 

Organisationskonsulter som utfört arbetet under projekttiden.

Rapporten utgår även från de två tidigare läranderapporter från projektet, samt underlag som inhämtades i anslutning till 

att dessa togs fram. Företrädesvis de 11 intervjuer som genomfördes med enhetschefer på berörda enheter i januari 2021 

samt enkätsvar från utvalda chefer och medarbetare på de enheter som tagit del av projektet, vilka samlades in under 

hösten 2020.

Disposition

Rapportens första kapitel Projektet Frisk Organisation i Borås stad redogör för projektets upplägg och struktur, vilket följs av 

den kvantitativa uppföljningen av projektet som genomförts i form av KI-mätningar och sjukfrånvarodata under Uppföljning. 

Därefter redogörs i Organisationshälsa - insats och arbetsprocess, kort för metoden arbetsgruppen har utgått från i utformandet 

av insatsen, samt huvuddragen av hur de omsatt sitt arbete i praktiken och utvecklat sitt arbetssätt utifrån Borås 

förutsättningar. Dessutom beskrivs generella mönster som arbetsplatsscreeningarna påvisar som vanligt förekommande 

arbetsplatsproblematik och de huvudsakliga områden / arbetsmiljöaspekter i behov av utveckling som kartläggningarna 

pekat på. 

I avsnittet Återkoppling på insatsen från projektets parter, redogörs för projektparternas syn på insatsen och deras slutsatser 

för det fortsatta arbetet med organisationshälsa i Borås stad. Organisationshälsas syn vad gäller det verksamhetsspecifika 

arbetet berörs främst under rubriken Förvaltningsövergripande utvecklingspotential där fler av deras rekommendationer för 

vidare arbete framgår.
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Projektet Frisk Organisation i Borås stad

I detta avsnitt presenteras insatserna, deras omfattning samt projektets struktur och styrning.

Insatserna

Stöd på medarbetarnivå

För att identifiera projektets målgrupp har Borås stad utvecklat en funktion i sitt personalsystem Heroma, som registrerar 

andelen medarbetare med upprepad korttidssjukfråvaro med risk för långtidssjukskrivning. Detta definieras inom ramen för 

projektet som arbetsplatser där fler än tre individer haft fler än tre upprepade tillfällen korttidssjukfrånvaro under en period 

på tolv månader.

Stöd på ledningsnivå 

Borås stad hade redan vid projektstart inlett utvecklingen av ett system (Power BI) för att möjliggöra ett datadrivet 

arbetssätt på olika organisatoriska nivåer, med huvudsyfte att skapa överblick över relevant data för chefer och stab. 

Systemet sammanställer och illustrerar på ett överskådligt sätt data som samlas in via personalsystemet Heroma och ska 

ge en samlad bild över de personalnyckeltal som används inom Borås stad. Relaterat till sjukfrånvaro handlar det bland 

annat om frånvarointervall, antal sjukfrånvarotillfällen, frisktal, vård av barn och flextid. I dagsläget läggs även data på 

arbetsskador och tillbud in från KIA2.

Power-BI byggdes under våren 2019, och utvecklas löpande, men var beträffande personalnyckeltal klart att användas från 

hösten 2019. Det har huvudsakligen tagits fram för att utgöra stöd till första linjens chefer men är även en stor tillgång för 

HR. Det används i dagsläget av både samverkans- och ledningsgrupper inom Borås Stads förvaltningar.

Stöd på arbetsplatsnivå - Organisationshälsa

Det organisatoriska stödet riktad mot arbetsplatsnivån är den insats Borås stad prioriterat högst inom ramen för projektet 

Frisk Organisation. För att utforma upplägget på Organisationshälsas insats har projektet utgått från SKR:s Metodhandbok för 

riskorienterat arbetssätt3 för insatsen Chefsstöd, och anpassat arbetssättet till Borås förutsättningar. 

Insatsen Chefsstöd är en övergripande process för att identifiera prioriterade arbetsplatser med hög sjukfrånvaro, och 

stötta dessa genom att gemensamt med chefer och medarbetare utarbeta och upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

som adresserar arbetsplatsens problematik. Detta görs i en strategisk process genom kartläggning, upprättande av en 

verksamhetsförankrad handlingsplan, samt stöd för implementering och uppföljning. Mer om Organisationshälsas arbete i 

avsnittet Organisationshälsa - insats och arbetsprocess.

2  KIA - Informationssystem för arbetsmiljö - kommunens webbaserade processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och 

risker i arbetsmiljön. 

3  SKR (2020) Handbok i riskgruppsorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro.
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Projektstruktur och styrning

Projektet har beställts av Kommunstyrelsen om delegerat arbetet till stadledningskansliet. Personalchefen har varit 

operativt ansvarig för beslut om riktning och stöd och en HR-strateg har haft en vägledande funktion under projekttiden. 

Projektinsatserna har utförts av enheten Organisationshälsa, som utgjorts av en arbetsgrupp vilken rekryterats specifikt 

för projektet, och organisatorisk har varit placerad som enhet under Personal och förhandling. Mer om gruppens 

sammansättning i avsnitt om insatsen nedan. 

Projektstyrning

Projektstyrningen har utgått från linjeorganisationen inom Stadsledningskansliet och inneburit regelbundna 

avstämningsmöten mellan personalchef, enhetschefen för Organisationshälsa och vägledande part hälsostrateg, samt i 

förekommande fall med andra funktioner från Personal och förhandling samt enheten Organisationshälsa.  

En gång per år har RISE stöttat projektet med en uppföljning i form av en läranderapport utifrån de perspektiv som har 

ansetts vara viktigast för tillfället under projektets utveckling. Kommunstyrelsen har fått ta del av en presentation av 

rapporten. Organisationshälsa har även presenterat resultat för Kommunstyrelsen genom den årliga personalekonomiska 

redovisningen där Organisationshälsa och projektet haft ett eget avsnitt.  

Under projekttiden har förslag på nya arbetssätt introducerats mot bakgrund av resultaten från Kartläggningarna på 

enheten. Exempelvis har Organisationshälsa föreslagit åtgärder för att arbeta med strukturella utmaningar, som att testa 

metoden Chefoskopet, utifrån underlag och utbildning från Sjuhärads Samordningsförbund. Personalchefen har fått 

underlag och beslutat om att genomföra dessa nya arbetssätt under projektets gång.

Förvaltningsledningarna har inför projektstart fått information om projektet, och på de förvaltningar där Organisationshälsa 

arbetat aktivt har en löpande återkoppling till förvaltningsledningen etablerats.

Projektet Frisk 
Organisation Borås stad

RISE 

Kvalitetsuppföljning

Kommunstyrelsen Tar beslut om projektet

Ger uppdraget att leda

projektet till personalchef

Ansvarar för löpande beslut 

om riktning och stöttning

Vägledande funktion 

Hanterar insats beslutstöd

Strategiska överväganden

Ansvarar och utför

arbetsplatsstöd/stöd till chef

Stadsledningskansliet

Personalchef

Personal och

förhandling

Enheten för 

organisationshälsa

Figur 2 - Projektstruktur för projektet Frisk Organisation Borås stad
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HR-funktionens roll i projektet 

HR-chef och HR-funktionerna på förvaltningarna har ansvar för att driva och stötta cheferna i det ordinarie lokala 

arbetsmiljöarbetet och rehabilitering på förvaltningen, och har löpande blivit informerade om projektet via ordinarie möten 

under projekttiden.

HR-avdelningarnas tilltänkta roll i projektet var att vara del av vägen in på respektive förvaltning för Organisationshälsa och 

att vara delaktiga när arbetsplatser kom upp som aktuella för insats på den egna förvaltningen. HR-avdelningen har i detta 

skede bidragit med sina insikter gällande om arbetsplatsen i fråga varit mottaglig för den typ av insats Organisationshälsa 

kunde erbjuda eller var för tungt belastad, alternativt redan hade fullt upp med andra pågående utvecklingsarbeten. 

När Organisationshälsa träffade på individärenden som behövde hanteras enskilt som rehabiliteringsärenden skulle de 

lyftas till chef och HR för omhändertagande. När man upptäckte behov av regelrätt chefscoaching så skulle HR involveras 

för att koppla på Borås Stads upphandlade aktörer för chefshandledning. HR:s uppgift i sammanhanget var alltså att 

sålla bort ärenden som kunde lösas på andra sätt än genom Organisationshälsas insatser. Detta för att möjliggöra för 

Organisationshälsa att renodla sitt uppdrag att arbeta på arbetsplatsnivå med riskgruppsproblematik och hålla fokus på 

projektets målgrupp. 

HR-specialister har därför varit med på inledande möten med organisationskonsulten och verksamhetschefen för att 

ge en nulägesbild. De har följt arbetet och tagit del av uppföljning, samt efterfrågat hur det går för chef i arbetet med 

handlingsplanen för att detta ska införlivas som en del i det ordinarie arbetsmiljöarbetet. HR:s stöttande funktion har 

ansetts vara en viktig komponent för ett lyckat projektresultat. HR har således haft en nyckelposition i sammanhanget, 

och varit viktiga både för projektets resultat, arbetsplatsernas förmåga att implementera åtgärder i det ordinarie 

arbetsmiljöarbetet och för att stötta cheferna i att skapa nya rutiner utifrån detta.

Insatsens omfattning 

För att utföra insatsen rekryterades sex organisationskonsulter, i enlighet med SKR-förstudiens  rekommendation för 

grundbemanning av Chefsstöd 4. Gruppens medlemmar har olika bakgrund och kompetens, men har alla erfarenhet 

av att arbeta med arbetsmiljörelaterade frågor på olika organistisk nivå. En av organisationskonsulterna har tidigare 

arbetat inom kommunen, övriga har rekryterats från andra arbetsplatser. För att leda uppdraget anställdes en av 

organisationskonsulterna som avdelningschef att vika 20 procent av sin tid till detta, och resterande tid verka som konsult 

ute i verksamheterna i likhet med den övriga arbetsgruppen. Organisationskonsulterna är de som har utfört de operativa 

insatserna på arbetsplats- och förvaltningsnivå.

Insatsen påbörjades våren 2019 och 57 enheter på följande åtta (av totalt 16) förvaltningar har under projekttiden fått stöd 

på olika sätt utifrån de behov som identifierats: 

- Arbetslivsförvaltningen

- Fritid- och folkhälsoförvaltningen

- Förskoleförvaltningen

- Grundskoleförvaltningen

- Kulturförvaltningen

4  Förstudiens förslag på grundbemanning för chefsstödsteamet är sex heltidstjänster. Analysen bygger på en resursberäkning om i snitt 40 timmar 

extra HR-stöd per chef och år på identifierade riskarbetsplatser (20% av stadens arbetsplatser med hög och ökande sjukfrånvaro), samt 20 timmar 

i snitt på övrigt chefsstöd, utbildning och samverkan med externa samarbetspartners som företagshälsovården, försäkringskassan, interna HR-

funktioner m.fl.
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- Sociala omsorgsförvaltningen

- Stadsledningskansliet

- Vård- och äldreförvaltningen

Fördelningen av antalet kartläggningar som genomförts mellan förvaltningarna illustreras i nedanstående diagram.

Urvalet av arbetsplatser som aktualiserats för Organisationshälsas stöd har främst baserats på förhöjd risk för 

arbetsplatsproblematik, vilket definierats som arbetsgrupper där fler än tre medarbetare haft över tre sjukfrånvarotillfällen 

de senaste 12 månaderna. 

I förekommande fall har verksamheter kontaktat Organisationshälsa på eget initiativ, vid utmaningar som exempelvis 

organisationsförändringar, konflikter, önskemål om coachning i ledning och styrning för chefer som ansvarar för flera 

enheter, eller stöd till enheter där det konstant saknas medarbetare för att upprätthålla grundbemanningen. Insatser har då 

även riktas till arbetsplatser där chefen har efterfrågat stöd. 

Figur 3 - Andel kartläggningar per förvaltning



14

Ovanstående tabell visar antalet enheter som varit med i arbetet under 2019-2022. Vissa har fullföljt hela processen medan 

andra insatser har avbrutits av enheten av olika skäl. I vissa fall har enheten stängts eller arbetet avbrutits av externa 

orsaker, i andra fall har man avböjt fortsättning av insatsen på eget bevåg. Arbetet har påverkats och i vissa fall avstannat 

helt på grund av pandemin.

Efter de första två åren fick projektet en tydligare inriktning mot organisatoriska förutsättningar på ledningsgruppsnivå, 

och startade ett arbete med Chefoskopet 5. Chefoskopet är en modell som arbetats fram av Suntarbetsliv och som bygger 

på kunskaper från forskningen kring Chefios 6 (organisatoriska förutsättningar för chefskap). Här har projektet tagit stöd av 

Sjuhärads Samordningsförbund och deras projekt PR i arbetslivet och genom dem utbildats i att bli processledare i metoden. 

Följande förvaltningar tar del av Chefoskopet som påbörjades under 2021:

  Grundskoleförvaltningen Kost, lokalvård och vaktmästeri

  Kulturförvaltningen

  Miljöförvaltningen

  Sociala omsorgsförvaltningen

  Servicekontoret

  Vård- och äldreförvaltningen

Mer om hur Organisationshälsa omsatt sitt arbete i praktiken och projektparternas lärdomar från projekttiden följer under 

avsnittet Organisationshälsa - insats och arbetsprocess.

5  Läs mer om Chefoskopet på Suntarbetslivs webbplats https://chefoskopet.suntarbetsliv.se/

6 Läs mer om Chefios på Suntarbetslivs webbplats https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap/chefios-gor-det-lattare-att-vara-chef/

Borås stad 2019 2020 2021 2022 Totalt

Antal enheter har startat 
kartläggning

41 12 3 1 57

Antal enheter avbrutit     2

Antal enheter med handlingsplaner 
efter kartläggning

    54

Antal enheter som har startat arbetat 
med Chefoskopet

  6   

Tabell 1 - Antalet enheter som tagit del av Organsiationshälsas insatser 2019-2022
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När beslutet om att satsa på Organisationshälsa fattades fanns en förhoppning om att korttidssjukfrånvaron skulle minska 

och vara stabil på 5 % som en följd av satsningen. Detta mål kan kopplas till den av SKR drivna förstudien som Borås deltog 

i, där en uttalad målsättning var att minska antalet korttidsfrånvarodagar med minst 12 % över tre år. I det insatspaket som 

föreslogs av SKR var dock insatsen som kallades Hälsosupport med tillhörande rehabledare den del som antogs kunna ge 

snabbast effekt på sjukfrånvaron medan det organisatoriska stödet antogs ge mer långsiktiga effekter. Även om Borås stad 

valde att tillgängliggöra data om upprepad korttidssjukfrånvaro via Power-BI, får detta ses som en mindre aktiv intervention 

än en telefonsluss med sjuksköterskor som screenar de som sjukanmäler sig och ger råd om huruvida aktuell individ faktiskt 

behöver vara sjukfrånvarande eller ej.

En annan potentiellt viktig skillnad mot förstudieförslaget är att det inte funnits en styrmodell för projektet med en lika 

tydlig mottagare av projektets uppföljning. Det gäller inte minst korttidsfrånvarons utveckling, eftersom denna inte 

kopplats till en utfallsbaserad ersättningsmodell för en leverantör. Mot bakgrund av projektets utgångspunkter men 

med ovan reservationer är det ändå intressant att följa sjukfrånvarons utveckling, vilken kommer att redovisas nedan. 

Organisationshälsa har använt sig av så kallade KI-mätningar på de arbetsplatser som de arbetat med, och även resultaten 

av dessa mätningar redovisas i detta avsnitt.

Korttidssjukfrånvaro

Det finns ingen insats i projektet som haft samtliga anställda i staden som målgrupp, IT-stödet för att enkelt följa 

korttidssjukfrånvarons utveckling har varit tillgängligt under större delen av projekttiden men har under denna tid inte 

implementerats brett. Organisationshälsa arbetar mot ett urval av arbetsplatser, vilka utgör en liten andel av det totala 

antalet. För att ändå få en bild av hur korttidsjukfrånvaron utvecklats generellt redovisas detta i Figur 2 för åren 2019, 

2020 och 2021 i förhållande till referensåret 2018, det vill säga före att projektet startade. Eftersom den nationella trenden 

kring sjukfrånvaron fram till pandemin var sjunkande har det gjorts en trendjustering med hjälp av Försäkringskassans 

sjukpenningtal. 

Av figuren framgår att korttidssjukfrånvaron fram till Coronapandemin var relativt stabil, under 2019 var det omväxlande 

månader med positivt och negativt antal nettodagar i jämförelse med motsvarande månad 2018. Från mars 2020 märks 

effekten av pandemin tydligt på sjukfrånvaron och hela 2021 är antalet nettodagar korttidsfrånvaro stabilt ca 2000–3000 

dagar fler än motsvarande månader 2018.

Uppföljning 
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Som nämnt ovan är det inte förväntat att Organisationshälsa ska ha effekt på den totala korttidsjukfrånvaron i Borås stad. 

I Figur 3 redovisas hur antalet netto-kortidssjukfrånvarodagar utvecklats på de fyra förvaltningar där Organisationshälsa 

varit mest verksamma. Av dessa är det Förskoleförvaltningen som under 2019 och fram till pandemins påverkan i mars 2020 

uppvisar ett positivt resultat i meningen att det är färre antal nettodagar under perioden jämfört med 2018. 

I Figur 5 visas enbart de enheter där kartläggningar genomförts. Det märks att korttidssjukfrånvaron är högre på dessa 

enheter än organisationen som helhet, vilket är förväntat. En potentiellt intressant observation är att frånvaron minskade 

och närmade sig referensperioden under slutet av 2019. Eftersom flest kartläggningar (41 av 57) genomfördes under 2019 

finns en möjlighet att insatserna kan ha fått positiv effekt på korttidssjukfrånvaron, men i januari och februari 2020 vände 

frånvaron upp igen.

Figur 4 - Korttidssjukfrånvarons utveckling i hela Borås stad. Antal nettodagar per månad i relation till referensperioden 2018. Positiva tal betyder 
att det varit högre korttidssjukfrånvaro en viss månad medan negativa tal betyder att det varit färre dagar.



17

Figur 5 - Skillnad i antal nettodagar korttidssjukfrånvaro per månad jämfört med referensperioden 2018 för de förvaltningar där Organisationshälsa 
varit mest verksamma.

Figur 6 -Skillnad i antal nettodagar korttidssjukfrånvaro per månad jämfört med referensperioden 2018 för de enheter där Organisationshälsa 
genomfört kartläggningar



18

Arbetsmiljömått (KI-mätning)

I anslutning till kartläggning av enskilda arbetsplatser har man i Borås stad genomfört en screening med hjälp av ett verktyg 

från Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Karolinska institutet: Arbetshälsoekonomiskt 

analysverktyg för arbetsmiljö- och hälsoarbete. Verktyget benämns här förkortat som KI-mätning.

Verktyget adresserar hälso- och arbetsmiljöproblem och är tänkt att användas för att observera status på arbetsplatserna 

innan påbörjad insats, vid avslutad insats, samt 6 månader efter avslutad insats. En initial baslinjemätning (10 gradig skala) 

genomförs där medarbetarnas får svara på fyra frågor innan kartläggningsarbetet påbörjas, samt vid flertalet uppföljande 

tillfällen enligt plan.

Organisationshälsa har genomfört enkäter med frågorna efter tre, sex och tolv månader, eller enligt överenskommelse 

med den aktuella arbetsplatsen. En eftermätning genomförs även med medarbetare ca 3 månader efter återkoppling av 

resultaten för att följa upp arbetsmiljön samt den upplevda nyttan med screeningen. 

Frågorna från verktyget Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg för arbetsmiljö- och hälsoarbete:

  Har du under de senaste sju dagarna upplevt hälsoproblem men ändå valt att gå till arbetet? 

  Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning påverkade dina hälsoproblem din prestation medan du 

arbetade? 

  Har du under de senaste sju dagarna upplevt problem i din arbetsmiljö̈? Med arbetsmiljöproblem avses alla eventuella 

fysiska, psykologiska eller sociala problem som kan uppstå̊ i arbetsmiljön.

  Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning påverkade arbetsmiljörelaterade problem din prestation medan 

du arbetade? 
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Av Tabell 2 och Tabell 3 indikeras en positiv utveckling över tid för båda måtten. Förändringarna kan upplevas som relativt 

stora men som framgår av uppgifterna i kolumnerna Genomsnittlig (absolut) avvikelse är variationen också stor mellan 

arbetsplatser, större än förändringarna mellan uppföljningstillfällena. Det medför att det statistiskt är osäkert om det är en 

reell förändring som uppmätts.

Tabell 2 - Redovisning av KI-mätningen avseende upplevelse av hälsoproblem och dess påverkan på arbetsprestationen. Redovisas för tre 
mättillfällen, de som svarat vid samtliga tre tillfällen inom parentes.

Baslinje (n=47). 

Värde i parentes = Baslinjemätning 
bland dem som också gjorde 
uppföljning 1 (n=36). 

Uppföljande 1 (n=36)

Värde i parentes = värde vid 
uppföljning 1 bland dem som också 
gjorde uppföljning 2 (n=31 fråga 1 
och n=26 fråga 2)

Uppföljande 2 (n=38 fråga 1, n=28 
fråga 2)

Medelvärde
Genomsnittlig 

(absolut) 
avvikelse

Medelvärde
Genomsnittlig 

(absolut) 
avvikelse

Medelvärde
Genomsnittlig 

(absolut) 
avvikelse

Andel medarbetare 
med hälsoproblem, 
men som ändå valt 
att gå till arbetet

43,3%

(44,9%)

12,5%

(14,0%)

40,2%

(40,9%)

12,9%

(12,5)
36,8% 10,5%

Utsträckning 
vilket det påverkat 
arbetsprestationen

4,52

(4,53)

1,13

(1,18)

4,39

(4,76)

1,25

(1,01)
4,15 0,87

Baslinje (n=47). 

Värde i parentes = Baslinjemätning 
bland dem som också gjorde 
uppföljning 1. 

Uppföljande 1 (n=36)

Värde i parentes = värde vid 
uppföljning 1 bland dem som också 
gjorde uppföljning 2. (n=31 fråga 1 
och n=24 fråga 2)

Uppföljande 2 (n=38 fråga 1, n=26 
fråga 2)

Medelvärde
Genomsnittlig 

(absolut) 
avvikelse

Medelvärde
Genomsnittlig 

(absolut) 
avvikelse

Medelvärde
Genomsnittlig 

(absolut) 
avvikelse

Andel medarbetare 
som upplever 
arbetsmiljöproblem

43,1%

(42,9%)

15,7%

(13,9%)

33,1%

(35,8%)

16,3%

(15,5)
35,8% 15,5%

Utsträckning 
vilket det påverkat 
arbetsprestationen

5,09

(5,13)

0,93

(0,91)

4,42

(4,42)

1,41

(1,18)
4,15 0,87

Tabell 3 - Redovisning av KI-mätningen avseende upplevelse av arbetsmiljöproblem och dess påverkan på arbetsprestationen. Redovisas för tre 
mättillfällen, de som svarat vid samtliga tre tillfällen inom parentes.
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Detta avsnitt redogör för Organisationshälsas arbetssätt, kort om metoden de har utgått från, samt huvuddragen i hur 

de utvecklat sitt arbete under projekttiden utifrån Borås förutsättningar. Vi lyfter även fram de generella mönster som 

arbetsplatsscreeningarna illustrerat.

Kartläggning / screening

Chefsstödets roll är enligt SKR:s metod att inledningsvis leda och driva, för att därefter aktivt stödja chefen i genomförande 

och uppföljning av insatser, med syftet att åtgärda arbetsplatsrelaterade orsaker till sjukskrivning. Tanken är att Chefsstödet 

ska vara mest drivande under den initiala fasen, under kartläggningen av utsatta arbetsplatser (för tillhörande material och 

metodstöd kring insatsens olika steg, se SKR:s handbok för riskorienterat arbetssätt 7).

Huvuddelen av Organisationshälsas insats har i Borås fall således bestått av kartläggningar av de arbetsplatser som valts 

ut, för att synliggöra vilka faktorer som orsakar dålig arbetsmiljö och påverkar sjukfrånvaron negativt. Efter att en enhet 

aktualiserats för insatsen har Organisationshälsa inlett en dialog med verksamhetschefen för området, och låtit denne 

utifrån verksamhetens rådande situation besluta ifall en insats är aktuell, för att säkerställa att insatsen är önskvärd och väl 

förankrad på ledningsnivå. I vissa fall har en HR-specialist ombetts att analysera lokala enheters siffror i detalj. Därefter 

involveras enhetschefen i processen.

Kartläggningen inleds med ett förmöte mellan Organisationshälsa, ansvarig chef, överordnad chef och representant 

från förvaltningens HR-avdelning, för att tydliggöra mål och syfte med insatsen. Efter att bakgrundsinformation om 

verksamheten samlats in genomförs ett möte med hela arbetsgruppen för att involvera medarbetarna i arbetsprocessen och 

informera om screeningen, och medarbetarna får svara på en enkät om sin arbetsmiljö.

Organisationshälsa genomför därefter intervjuer med ansvarig chef och HR-representant, samt en gruppintervju med max 

sex representanter ur medarbetargruppen. Informationen sammanställs av Organisationshälsa och återkopplas till ansvarig 

chef, överordnad chef, HR-representant, och sedan även till medarbetargruppen. Därefter formuleras och prioriteras de 

utvecklingsområden som har framkommit i en handlingsplan. Ansvarig chef har ansvar för att handlingsplanen upprättas 

men stöd från Organisationshälsa finns att tillgå. 

7 SKR (2020) Handbok i riskgruppsorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro. 

Organisationshälsa - insats och arbetsprocess
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Kartläggningarnas resultat

Utifrån kartläggningen har mellan två till fem grundläggande problemorsaker på respektive arbetsplats identifierats och 

återkopplats till enheten som områden i behov av utveckling. Nedanstående graf illustrerar de orsaker som oftast har 

identifierats oftast på arbetsplatserna, oberoende av verksamhetstyp eller förvaltning.

Figur 7 - Organisationshälsas arbetsprocess 
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Figur 8 - Kartläggningsresultat – Identifierade utvecklingsområden på kartlagda enheter, Borås stad 2019-21.
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Generella mönster på utvalda arbetsplatser 

Tidigare uppföljningsarbete av screeningrapporter, handlingsplaner och kompletterande intervjuer med enhetschefer 

samt huvudskyddsombud under 2020 visar på att de allra vanligaste identifierade problemområdena för utvalda enheter 

identifierade berör organisering och arbetsbelastning. En stor del av enheterna har svårigheter med att säkerställa 

bemanning, vilket är en faktor som ytterligare påverkar arbetsbelastningen. Det kan även handla om bristande rutiner för 

överlämning av arbetet, svårigheter att säkerställa vikarier samt därmed planera arbetstider. 

Medarbetare på flertalet enheter bedöms även vara i behov av stresshantering för att klara av att hantera en hög 

arbetsbelastning. Höga krav och låg kontroll är en riskfaktor för ohälsa på arbetsplatser 8, varför det finns anledning att 

tro att en närvarande chef som följer upp arbetet och bidrar till att säkerställa ovannämnda rutiner kan påverka både 

medarbetarnas kapacitet att hantera stress, likväl som hur arbetsbelastningen upplevs. 

Tydliggörande och utveckling av rutiner för sjukfrånvaro har bedömts vara av vikt i arbetet på flera enheter. Även rutin 

för hälsosamtal9 saknas på flertalet enheter och Organisationshälsa har därför bedömt att detta är något som behöver ses 

över, och har omnämnts som en förvaltningsövergripande rekommendation för vidare arbete (se nedanstående avsnitt). 

Ett antal enheter har även bedömts vara i behov av arbete med socialt stöd och medarbetarskap. Arbetet har inneburit 

grupputveckling och samtal om bland annat bemötande och trygghet på enheten. Som vi kan se av kartläggningarnas 

resultat överensstämmer dessa väl med de frisk- och riskfaktorer från forskningsöversikten som redogjorts för i avsnittet 

Bakgrund.

Områden i behov av utveckling som identifierats via kartläggningar

Enligt kartläggningarna är de fem främsta områdena man angett som verksamhetsområden i behov av utveckling 

arbetsbelastning, arbetsinnehåll, medarbetarskap, socialt stöd och organisering. Dessa områden står tillsammans för 76 % av 

de identifierade utmaningarna. Nedan följer exempel på beskrivningar av vilka utmaningar som finns inom området. 

Arbetsbelastning 

När det kommer till arbetsbelastning behövs en balans mellan resurser och krav, där exempel på resurser kan vara socialt 

stöd kolleger emellan, meningsfullhet i arbetet, bra ledarskap och rutiner för att hantera utmaningar och perioder med 

förhöjd stress. Exempel på krav är områden som är extra utmanande med arbetet, såsom att arbeta med stort ansvar för 

andra människor med särskilda behov, höga krav på flexibilitet, och tidspress. 

Finns det en dålig balans mellan krav och resurser leder detta till förhöjd negativ stress, och är en riskfaktor för 

arbetsplatsens välmående. Hög personalomsättning och mycket vikarierande eller ny personal påverkar balansen och är en 

bidragande orsak även till utmaningar kring kommunikation och socialt stöd (se nedan).

Arbetsinnehåll

Belastning kopplad till arbetsinnehållet kan handla om tunga arbetsuppgifter likväl som utmaningar kring schemaläggning, 

svårigheter att följa planeringen för dagen och andra vardagliga rutiner. 

8 https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2018/02/Affisch_Sjukfranvaro_digital_jun2020.pdf 

9  Uppföljande och stöttande individuella samtal mellan chef och medarbetare, som i förekommande fall även kan föranleda individuella anpassningar 

av arbetet utifrån medarbetarens behov. Används som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fler kommuner och har rekommenderats 

inom ramen för SKR:s föreslagna insatspaket.
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Utmaningar kring kompetens, socialt stöd och kommunikation, som gör att samarbete och helheten kring arbetsplatsens 

rutiner brister, påverkar hur man uppfattar både sitt arbete och hur arbetsbelastningen upplevs. Brist på uppföljning och 

utbildning av ny personal eller vikarier gör att ett tyngre ansvar och en tyngre arbetsbörda faller på enskilda ordinarie 

medarbetare som kan uppleva det svårt att be om hjälp eller hitta ett forum för att adressera detta.

Medarbetarskap och kommunikation

Högt informationsflöde från förvaltningen och stödfunktionerna till enheterna kan göra att mängden information som ska 

förmedlas på Arbetsplatsträffar (APT) leder till litet utrymme för reflektion och diskussion. Det kan även finnas en osäkerhet 

och okunskap kring arbetsplatsträffens syfte att skapa delaktighet för att utveckla verksamheten, i kombination med en 

låg andel medarbetare som deltar på APT. Detta gör det svårt att hitta tid och form för gemensam reflektion, vilket är en 

avgörande komponent för delaktighet och inflytande för medarbetarna, samt förhindrar tillräckligt tydlig kommunikation 

och kännedom om verksamheten, alla aspekter som är kända friskfaktorer.

Socialt stöd och organisering

Socialt stöd kollegor emellan ger möjligheter till ett kollegialt lärande och informationsutbyte, och avsaknaden av detta 

är en riskfaktor på arbetsplatser. Med få tillfällen till kommunikation, formella såväl som informella, minskar möjligheten 

att förtydliga information och korrigera missförstånd. I vilken grad medarbetare känner varandra påverkar hur effektiv 

kommunikation som sker även vid informellt informationsutbyte i vardagen samt tryggheten i gruppen att diskutera för 

verksamheten viktiga frågor. Personalomsättning och bristande rutiner för gemensamma träffar spelar här in.

Kompetens

Kompetens och möjlighet till utveckling utifrån vad arbetsuppgifterna kräver påverkar både den enskilda och gruppens 

samlade arbetsbelastning. Generellt beskriver medarbetare att introduktionen för nyanställda behöver förbättras både vad 

gäller innehåll och omfattning.  Detta rör både grundutbildning och mer specifik utbildning som exempelvis delegeringar, 

där det utgör ett stort hinder i arbetet när enbart få personal har möjlighet att hjälpa brukare med till exempel medicinering, 

tillgång till körkort, kunskap om och förståelse för arbetsmetoder och rutiner för uppdraget samt på enheten. Möjligheten 

att i rätt tid få delegeringsutbildning har i perioder varierat. Ett hinder för att klara delegeringsutbildningar kan vara 

bristande språkkunskaper.

Det finns ett ständigt behov av fortbildning och utveckling av arbetsmetoder för att bevara och utveckla kvalité i 

verksamheten, för all personal. Utbildning om exempelvis hur man ska hantera demens, psykisk ohälsa, bemöta 

utåtagerande beteende och vanligt förekommande dubbeldiagnoser efterfrågas ofta i större utsträckning än vad 

verksamheten erbjuder.

Förutsättningar för ledarskap

Verksamhetscheferna kan vara överbelastade och har många arbetsuppgifter, vilket ofta får följden att enhetscheferna 

aktivt får söka upp sin chef vid behov av stöd. På samma sätt blir det svårt för enhetschefer att vara tillgängliga och 

närvarande i verksamheten i den utsträckning som behövs och önskas för att kunna följa upp och kvalitetssäkra arbetet 

samt medarbetarnas arbetssituation.

Breda kontrollspann, det vill säga många direktrapporterande medarbetare, kan vara en annan aspekt för chefen som är 

kopplad till minskad kontroll över arbetet, och kan vara en bidragande orsak till större konflikter mellan arbetsuppgifter.
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Ovanstående områden framkommer även i uppföljningen med projektets parter, vilket återspeglas i avsnittet Återkoppling 

på insatsen från projektets parter.  I avsnittet Förvaltningsövergripande utvecklingspotential belyser vi vidare Organisationshälsas 

rekommendationer kring hur de menar att man bäst kan ta lärdomar från screeningarna vidare i arbetet inom kommunen. 

Handlingsplaner och Organisationshälsas arbete i relation till ordinarie SAM

Samverkanssystemet i Borås Stad är uppbyggt på fyra nivåer; arbetsplats-, verksamhets-, förvaltnings- och 

stadsövergripande nivå. Individens inflytande är basen för samverkanssystemet och arbetsplatsträffen blir därmed av 

avgörande betydelse för utvecklingen av samverkan. På arbetsplatsträffen sker samverkan direkt mellan medarbetare 

och chef på arbetsplatsen, till skillnad från övriga nivåer i organisationen där samverkan sker mellan arbetsgivaren och 

medarbetarnas fackliga representanter i samverkansgrupper. 

  Central samverkansgrupp (CSG): Uppdrag stadsövergripande, leds av stadsdirektör, totalt har arbetsgivaren fyra 

representanter och fackförbunden sju. 

  Förvaltningens samverkansgrupp (FSG): Uppdrag förvaltning, leds av förvaltningschef. Överenskommelse om 

organisering och arbetsformer träffas på förvaltningsnivå utifrån förvaltningens förutsättningar och behov.   

  Lokal samverkansgrupp (LSG): Uppdrag verksamheten, leds av verksamhetschef. Finns på förvaltningar där 

förutsättningar och organisation visar på behov av lokal samverkansgrupp.                 

En samverkansgrupp sammanträder normalt en gång per månad och har det viktiga uppdraget att följa, samt följa upp, sitt 

områdes arbetsmiljöarbete. 

Överlappning mellan projektet och SAM

Det ordinarie arbetsmiljöarbetet innehåller utarbetande av en handlingsplan. Skälet till att inkludera detta arbete inom 

ramen för Organisationshälsas insats är dock att man ute i verksamheterna ofta inte haft verktyg eller etablerat forum för 

att gemensamt formulera eller systematiskt jobba vidare med dessa. Handlingsplanen är ett viktigt verktyg för att enheterna 

ska ha ett forum att adressera utmaningar på arbetsplatsen och gemensamt kunna lösa sina problem. Den är även en 

viktig komponent i fler av de identifierade friskfaktorerna, såsom tydlighet kring roller och förväntningar, kommunikation, 

samarbete och ett etablerat systematiskt arbetsmiljöarbete. 

En viktig uppgift för Organisationshälsa har således varit att etablera och stötta detta arbetssätt ute i verksamheterna. 

Målet är att verksamheterna själva ska ha kapacitet att driva arbetet vidare på ett systematiskt sätt, som knyter an till deras 

ordinarie arbete och relaterar till de utmaningar som uppstår under en vanlig arbetsdag. 

Handlingsplaner, genomförande och uppföljning av åtgärder 

Handlingsplanerna tas fram av enhetscheferna med stöd av Organisationshälsa och ska innehålla problemområden, 

förslag på åtgärder, vem som är ansvarig för åtgärden, när den ska genomföras samt om åtgärden har följts upp. Förslag på 

aktiviteter influeras av medarbetargruppens uppfattning om sin arbetssituation. 

Inplanerade och genomförda åtgärder i de utvalda enheternas handlingsplaner ska vara tydligt utformade och rikta sig 

specifikt mot de problemområden som har identifierats i kartläggningsrapporten.  Prioritetsordningen av planerade åtgärder 

finns däremot oftast inte beskriven i handlingsplanen och även utformningen kan variera mellan enheterna. Anpassning 

utifrån verksamheten har varit en central del av insatserna från Organisationshälsa. 
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54 av de kartlagda 57 enheterna uppges i dagsläget ha en upprättad handlingsplan, hur aktivt det vidare arbetet bedrivs är 

däremot oklart. Få har lagt ut sin handlingsplan i Stratsys, och det har ringats in som ett utvecklingsområde att se till att 

verksamheterna inte enbart utarbetar en handlingsplan utan även hanterar den på ett systematiskt sätt inom ramen för det 

uppföljningssystem staden använder sig av.

Exempel på åtgärder

Vanliga åtgärder som lyfts fram inom ramen för handlingsplanen och i förekommande fall stöttats upp, eller utförts, av 

Organisationshälsa är chefshandledning, kompetensutveckling för medarbetare, aktiviteter för gemenskap och motivation, 

stresshantering och upprättande av gemensamma rutiner kring exempelvis ledighet, sjukfrånvaro, bemanning och 

introduktion till nya medarbetare. 

Organisationskonsulterna har även stöttat verksamheterna med bland annat processhandledning utifrån given 

problematik, konflikthantering eller att hålla i workshops för hållbart arbetsmiljöarbete. I förekommande fall har 

organisationskonsulterna deltagit på APT, varit med och skapat rutiner, arbetat med case och direkt kunnat influera 

medarbetarnas delaktighet.

Möjligheten att följa upp åtgärder varierar på utvalda enheter 

Enligt intervjuade enhetschefer används arbetsplatsträffar ofta som forum för att lyfta pågående åtgärder och inkludera 

medarbetare i arbetet. Åtgärder från handlingsplanen finns då på dagordningen för att säkerställa att arbetet följs upp. 

Det förekommer att enhetscheferna själva följer upp handlingsplanerna, i stället för att göra det gemensamt på APT eller i 

grupp. Detta kan dock påverka hur delaktiga medarbetarna blir i arbetet. Åtgärder på individnivå uppges vara svåra att följa 

upp på vissa enheter då cheferna inte träffar medarbetarna dagligen och därför får svårt att påminna och uppmärksamma 

åtgärder som exempelvis mikropauser.   

Det har framkommit från tidigare utvärdering att de insatser som är konkreta och genomförs vid ett eller ett fåtal tillfällen 

är de som följs upp i första hand. Insatser som kräver ett mer kontinuerligt och långsiktigt stöd kan vara svårare att följa upp 

då det sällan finns ett slutdatum.  De åtgärder som redovisas i enheternas handlingsplaner blir dock enligt cheferna oftast 

genomförda, om inte särskilda hinder har uppstått. Exempelvis har coronapandemin försvårat möjligheten att genomföra 

vissa typer av insatser. 

I vissa fall kan det finnas behov av en ny handlingsplan när de åtgärder som identifierats inte längre är aktuella. Behovet av 

nya åtgärder kan även bero på hög personalomsättning på enheten och att vissa utbildningstillfällen behöver genomföras 

vid flera tillfällen för att få önskad effekt. Det kan därför betraktas som extra viktigt i dessa fall att verktyg finns i 

verksamheterna för att själva uppdatera och arbeta vidare med handlingsplanen på egen hand.

Svårighet i att tillsätta skyddsombud

En vanlig åtgärd i handlingsplanen hos utvalda enheter är att tillsätta ett skyddsombud som ska företräda medarbetarna 

i arbetsmiljöfrågor. Enhetschefer upplever att denna åtgärd har varit svår att genomföra när det i många fall inte funnits 

medarbetare som visat intresse för att agera skyddsombud. 

Denna typ av grundläggande åtgärder är av stor vikt för att det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen ska kunna 

fungera. För att möjliggöra att de anställda är involverade i arbetet med att motverka risker för ohälsa på arbetsplatsen 

behöver avsaknaden av skyddsombud på flera enheter ses över. Intervjuade huvudskyddsombud anser att arbetsplatser som 

inte har skyddsombud skulle kunna involvera en representant från skyddskommittén i arbetet.
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Huvudskyddsombud och fackets involvering

Huvudskyddsombud uppger vinter 2021 att de har saknat löpande återkoppling kring arbetsplatsernas arbete med 

handlingsplanerna under projekttiden, vilket är viktigt för att få till en utveckling på övergripande nivå. Handlingsplaner tas 

idag inte upp på skyddskommittén och det blir därför svårt att följa arbetet över tid och skapa ett systematiskt arbetssätt. 

Huvudskyddsombud har därför inte sett någon skillnad i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och upplever att det är 

svårt att återkoppla på Organisationshälsas insatser. Genom att involvera skyddskommittén och se till att kontinuerlig 

återkoppling sker har det systematiska arbetsmiljöarbetet möjlighet att utvecklas. 

Utveckling av arbetssättet under projekttiden

Utöver Chefoskopet som även omnämns under Insatsens omfattning längre upp, och som varit en ansats att flytta delar av 

insatsen till en organisatoriskt högre, mer strukturell nivå, har fler justeringar i Organisationshälsas arbetssätt och fokus 

genomförts under projekttiden. Några av dessa utvecklingsområden redogörs nedan. 

Chefoskopet  

Utifrån erfarenheter av screeningarna med efterföljande insatser riktade Organisationshälsa under det tredje projektåret 

i högre utsträckning in sitt arbete på chefers förutsättningar. Genom samarbete med Sjuhärads samordningsförbund och 

projektet PRiA10 uppkom möjligheten att använda sig av verktyget Chefoskopet11. Chefoskopet syftar till att skapa ökad 

förståelse för organisatoriska förutsättningar och hur dessa spelar in på chefernas egen arbetssituation. Detta ger möjlighet 

att skifta fokus från individ/chef till funktion/organisation och i en nära kontext (den egna ledningsgruppen) lyfta fram 

vilka förutsättningar cheferna behöver för att göra ett bra jobb. Hur ser chefernas arbetssituation ut, vad gör de under sina 

arbetsdagar och hur ser kommunikationsvägarna ut i den egna organisationen. 

Genom projektet Frisk organisation och Sjuhärads kommunalförbunds satsning PR – Hälsa i Hållbart arbetsliv har 

Organisationshälsas konsulter även som en del i denna utveckling haft möjlighet att utbilda sig till processledare med stöd 

från Göteborgs universitet. En utvärdering av det inledande arbetet har gjorts av Sjuhärads kommunalförbund12. 

Arbetsmiljögrupper

Vissa av de enheter som haft utmaningar har med hjälp av Organisationshälsa startat upp arbetsmiljögrupper. Inom ramen 

för Borås arbete har tillfällena då dessa etablerats kallats Workshop för hållbara arbetsplatser. Organisationshälsa har här 

utifrån erfarenheter från screening och andra insatser tagit fram ett workshopkoncept för att arbeta lärande och långsiktigt 

med en hållbar social och organisatorisk arbetsmiljö. Konceptet kretsar kring hållbarhet, arbetsbelastning och återhämtning, 

samt att ge möjlighet för enhetschefer och medarbetare att tillsammans reflektera kring sitt uppdrag, arbetssituation och 

arbetsmiljö. Det blir även ett sätt att tillvarata kunskap och erfarenheter som grund för att skapa en arbetsmiljö som är 

långsiktigt hållbar.

Exempel på reflektionsfrågor i workshopen är; 

- Hur ser arbetsbelastningen ut på vår arbetsplats? 

- Hur ser återhämtningen ut för medarbetare och chefer?

10 Om PRiA på Sjuhärads Samordningsförbund; https://www.sjusam.se/pria/

11 Läs mer om verktyget samt bakomliggande forskning på sunt arbetslivs webbplats.

12  Screening med inriktning på friskfaktorer VOBO Sanderökroken 2, 2021. Rapporten finns att ta del av i sin helhet på Boras stads intranät/

utvecklingsarbeten/Frisk organisation. 
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- Hur arbetar vi för att skapa delaktighet på vår arbetsplats?

- Vilka är friskfaktorerna på vår arbetsplats och hur kan de stärkas?

Både risk- och friskfaktorer i arbetsmiljöarbetet belyses i reflektionerna, och man har kunnat ringa in de friskfaktorer 

medarbetarna själva ser påverkar arbetsmiljön på ett sätt som främjar hälsa och bidrar till att medarbetare kan uppfylla 

verksamhetens mål över tid. Att utgå från dessa workshops har ökat medarbetarengagemanget avsevärt och i många fall 

säkerställt att frågorna lyfts upp på APT, som då inte enbart utgår från årshjulet utan även medarbetarnas egna frågor. 

Dessa gruppkonstellationer har tillsammans med HR fått en viktig roll i att skapa större engagemang och delaktighet kring 

arbetsmiljöarbetet, och få hela medarbetargruppen att känna ägarskap för handlingsplanen. 

Screening med inriktning på friskfaktorer

Under projektet har Organisationshälsa insett värdet med att jobba ytterligare förebyggande, och i stället för riskfaktorer 

genomföra screeningar med fokus på friskfaktorer. Intentionen med en screening med denna inriktning är att identifiera, 

och i arbetsgruppen få en större förståelse för, vilka organisatoriska och sociala faktorer som påverkar verksamheten och 

arbetsmiljön positivt. Syftet är att medvetet kunna tillvarata dessa i arbetet med långsiktig och hållbar arbetsmiljö, i både 

den förekommande organisationen likväl som i vidare arbete med utsatta arbetsplatser. Med fokus på friskfaktorer finns en 

ansats att visa för både medarbetare och chefer vad de gör som leder till att arbetsplatsen och verksamheten fungerar väl 

och får medarbetarna att trivas bättre, så att de aktivt kan prioritera att främja dessa faktorer på arbetsplatsen. 

Grundmetodiken för screeningen är densamma, med information på APT för medarbetare om arbetsmiljöscreeningens syfte 

och mål, inledande mätningar där medarbetarna får besvara en enkät, och intervjuer som genomförs med enhetschefer 

respektive medarbetare. Genom intervjuerna ges utrymme att belysa och fördjupa sin beskrivning av friskfaktorer 

och positiva värden på arbetsplatsen samtidigt som man haft möjlighet att ta upp upplevda svårigheter eller problem. 

Återkoppling till första och andra linjens chef sker i dialog och anpassas till arbetsplatsens behov, syfte och mål med 

arbetsmiljöscreeningen. Återkoppling av resultat till medarbetare har skett på APT. Under processens gång har det pågått 

ett arbete med att upprätta en handlingsplan utifrån identifierade utvecklingsområden, och inspiration har även hämtas från 

Suntarbetslivs verktyg kring friskfaktorer. 

Frågeområden som fångats in har handlat om: 

  Helhetsfrågor kring framgångsfaktorer / friskfaktorer 

  Ett närvarande och tillitsfullt ledarskap 

  Delaktighet och möjlighet att påverka beslut 

  Kommunikation och feedback 

  SAM i vardagen 

  Rehab – hälsosam arbetsplats 

  Rättvis och transparent organisation 

  Kompetensutveckling 

  Prioritering av arbetsuppgifter 

  Socialt stöd och medarbetarskap 

  Organisation 
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Projektgruppen ser att denna typ av screening är väl förenligt med det ordinarie arbetet med friskfaktorer i stadens 

systematiska arbetsmiljöarbete likväl som Borås stads interna arbete med tillitsbaserad styrning som pågått parallellt med 

projektet Frisk Organisation. Arbetet finns sammanfattat i en rapport som sammanställts av Organisationshälsa och står att 

finna i Borås stads intranät13. 

Förvaltningsövergripande utvecklingspotential 

Organisationshälsa har alltså löpande arbetat med att utveckla det egna arbetssättet under projekttiden i takt med att 

man fått större erfarenhet av arbetsplatsernas problematik. Bland annat har arbetsgruppen, i likhet med den återkoppling 

som framkommit från fler av de som deltagit i projektet på olika organisationsnivå (se nedanstående avsnitt Återkoppling 

på insatsen från projektets parter), identifierat att man måste jobba även på högre organisatorisk och mer strukturell nivå för 

att kunna adressera de utmaningar som samspelar med organisatoriska förutsättningar och inte enbart kan lösas genom 

uppföljning på arbetsplatsen.

Ett flertal utmaningar finns representerade majoriteten av kartläggningarna och därmed på alla involverade förvaltningar. 

Att utgå från dessa gemensamma nämnare i vidare arbete bör kunna eliminera merarbete kring utvecklingen av åtgärder 

kring samma problemställningar. Organisationshälsa har därför gjort ett flertal övergripande rapporter med sammanställda 

erfarenheter från kartläggningar inom vissa förvaltningar under 2019 och 2020. Exempelvis har Förskoleförvaltningen, 

Sociala omsorgsförvaltningen, samt Vård- och äldreförvaltningens förvaltningsledningar fått en presentation och möjlighet 

för diskussion av resultatet. 

Det finns därför goda förutsättningar att jobba vidare med de utvecklingsområden man tagit fasta på under projekttiden 

som strukturella hinder för utvecklingen av verksamheterna och den organisatoriska hälsan, gemensamma för flera 

förvaltningar. I de övergripande rapporterna presenterades utmaningar kopplat till strukturella och organisatoriska hinder 

som inte enbart kan lösas på enhets- eller medarbetarnivå, där arbetet med Chefoskopet har varit ett sätt att inom ramen 

för projektet förskjuta frågan till en högre organisationsnivå.

13  Screening med inriktning på friskfaktorer VOBO Sanderökroken 2, 2021. Rapporten finns att ta del av i sin helhet på Boras stads intranät/utvecklingsarbeten/

Frisk organisation. 



29

Förvaltningsövergripande utvecklingspotential som ringats in av Organisationshälsa   

Gällande chefernas förutsättningar 

  Det finns behov av diskussion kring chefers organisatoriska förutsättningar gällande roller, ansvar och introduktion 

till arbetet 

  Man bör därför utveckla en förvaltningsgemensam chefsintroduktion

  Det finns behov av särskilt stöd chefens första år från överordnad chef samt från stödfunktionerna, vilket bör 

tillhandahållas i förebyggande syfte och på ett systematiskt sätt, inte enbart på chefens initiativ 

På medarbetarnivå

  Det finns behov av en förvaltningsgemensam rutin för sjukfrånvaro och sjukanmälan, för att underlätta ett 

enhetligt och organisatoriskt rättvist förhållningssätt

  Att införa arbetssättet med Hälsofrämjande samtal för att uppmärksamma och följa upp medarbetare med 

korttidssjukfrånvaro 

  Att skapa fasta rutiner för frånvaro och ledighet

  Grundläggande introduktion på förvaltningen

  Att utveckla arbetssätt för att stärka medarbetargruppers förmåga att hantera oförutsägbarhet i verksamheten och 

chefers förmåga att möta gruppens behov

  Att utgå från en etablerad medarbetarintroduktion

Vidare arbete på ledningsnivå

  Stads- eller förvaltningsövergripande riktlinjer kring ett flertal återkommande arbetsuppgifter kan med fördel 

utvecklas centralt eftersom de berör alla. För att sedan se till att det blir lokala förvaltningsrutiner behövs det 

diskussioner och förankring på de olika ledningsnivåerna

  Riktlinjer för hur medarbetar- och chefsintroduktioner kan/bör se ut så att inte alla behöver utveckla dessa själva

  Riktlinjer för hur rutiner för bemanning och introduktionen av semestervikarier kan etableras för att säkerställa en 

trygg arbetsmiljö för både nya medarbetare och de som redan är anställda
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Återkoppling på insatsen från 
projektets parter

Screening / kartläggning

Enhetscheferna uppger att kartläggningsrapporten och stödet från Organisationshälsa har bidragit till att man idag har en 

bättre helhetsbild av både verksamhet och arbetsmiljö. De får genom arbetssättet en tydligare bild av hur tidiga tecken på 

ohälsa kan identifieras och hur man i framtiden kan agera i ett tidigare skede. 

”Kartläggningen gav AHA-upplevelser för oss alla. Vi ser mera på känslan i gruppen och ser symtom på 
problem tidigare. Jag ser också tydligare mönster kring hur jag kan/bör agera på vissa saker tidigare. Till 
exempel kring att skapa ännu mera tydlighet och struktur inför omorganiseringen.”

Citat 3 - Enhetschef 2020

Kartläggningsarbetet har även enligt de flesta HR-specialisterna fyllt en viktig funktion, eftersom den fungerat som en 

gemensam överenskommelse på enheten kring vad som ska prioriteras. Ur deras perspektiv har att etablera ett strukturerat 

samtal kring arbetsmiljön varit lika viktigt för chefer och medarbetare. De resultat som HR-specialisterna uppfattar har 

uppnåtts är exempelvis tydligare syfte och mål med föreslaget utvecklingsarbete, samt vision om vart detta ska leda.

”Det är detta vi gemensamt har sagt och alla är medvetna om resultatet – en förutsättning för att gå vidare 
med åtgärder – jag tror inte att åtgärderna får effekt om vi inte gått igenom det tillsammans – det ger 
legitimitet och behöver prioritet”. 

Citat 4- HR-specialist 2022

Att både enhetschefer och medarbetare har inkluderats i arbetsprocessen med kartläggning och upprättandet av 

handlingsplaner har skapat en förståelse för att arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar mellan chef och medarbetare. 

Arbetssättet tydliggör identifierade problemområden och de åtgärder som krävs för att adressera dem, samtidigt som det 

skapar tillit för att inplanerade åtgärder är nödvändiga att genomföra.

”Jag ser inte att det skulle kunna gå till på ett annat sätt. Alla måste förstå problematiken. Först när alla är 
med på tåget kan man försöka förändra.” 

Citat 5 - Enhetschef 2020

Majoriteten av enhetscheferna anser att det är positivt att en utomstående hjälper till med att kartlägga problemområden 

och stöttar chefen att sedan ta över arbetet, en uppfattning som huvudskyddsombuden i stort har delat. De menar att 

detta underlättar diskussioner om problemområden på arbetsplatsen och möjliggör en gemensam dialog mellan chef, 

medarbetare och tredje part.

”Viktigt att jag som chef äger processen. Bra att någon annan tar fram handlingsplan och kartläggning och 
att jag tar över och äger arbetet. Fått stöd en gång per termin, med uppföljning. Jag tappar det då inte. Och jag 
har någon med att bolla med. Alltid bra med utomstående part. Har den möjligheten till i vår. Sedan bör vi 
äga processen själva. Några har misslyckats för att de inte har ägt insatsen själva. Då funkar det inte sen.” 

Citat 6 - Enhetschef 2020
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Även de flesta av verksamhetscheferna menar att det är viktigt att utarbeta handlingsplaner som tydligt 

påvisar vad verksamheten ska jobba vidare med för en frisk organisation. De är medvetna om att en stor del av 

Organisationskonsulternas insats har gått till att stötta detta arbete, och delar uppfattningen om att EC ska få stöd i att 

etablera en rutin för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och rätt verktyg för att omsätta målen från handlingsplanen i 

verksamheternas dagliga arbete. 

”Jättebra arbetssätt. Jag var inte så positiv i början och tänkte att de (konsulten) kan väl göra det. Men jag 
har blivit väldigt involverad och är tacksam för att vi har kommit så långt med arbetsgruppen.  

(…) Jag skulle rekommendera andra att göra detta. Men sitt inte på din stol och tro att det löser sig. Det tar 
tid, det börjar ge resultat och det är värt det! Det görs ofta så många projekt där det bara rinner ut i sanden 
men det här dokumentet kan jag fortsätta att arbeta med för arbetsmiljöarbetet tar ju aldrig slut. ”

Citat 7 - Enhetschef 2020

Samtidigt finns flera chefer som menar att man inte tillräckligt har kommit åt de strukturella faktorerna, och att 

arbetet abrupt tar slut efter kartläggningen. Flera pekar på att kartläggningen inte åstadkommit mer än att ringa in 

problemområden man redan var medveten om, utan att man har fått tillräcklig hjälp att lösa problematiken. I dessa fall 

riktas kritik mot denna prioritering av resurserna. 

Vissa anställda menar även att chefen har blockerat medarbetarnas möjlighet att påverka bilden av den problematik som 

rått på arbetsplatsen, vilket i sin tur förhindrat rätt åtgärder, då medarbetarna i dessa fall menar att det varit chefskapet som 

utgjort det största arbetsmiljöproblemet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Som tidigare nämnt ingår arbetet med handlingsplaner i ett ordinarie SAM, men inte alla verksamheter har haft kapaciteten 

att själva etablera ett välfungerande sådant arbete. Detta kan dock vara en bidragande orsak till att fler av enhetscheferna 

uppger att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte har förändrats eller utvecklats av Organisationshälsas insatser. 

Enligt flera HR-specialister finns en kunskapsbrist hos cheferna kring SAM. De menar att cheferna inte alltid har 

förutsättningar att höja blicken samt få möjligheten att sitta ner och gå igenom frågorna för att förstå syfte och fördelar 

med arbetsmiljöarbetet. Man jobbar i dagsläget med en lista i SAM-hjulet i Stratsys och enligt HR-specialisterna blir 

detta ofta snarare en aktivitet att bocka av än ett verktyg för ökad förståelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det 

blir lätt instrumentellt om förståelsen för hur arbetsmiljöarbetet hör samman med verksamhetskvalité och välmående på 

arbetsplatsen inte är tillräckligt genomgripande. 

”Cheferna gör så gott de kan men det behövs en kunskapshöjning för att skapa en bättre förståelse och 
sammanhang.”

Citat 8 - HR-specialist 2022

En hög personalomsättning på vissa enheter är en bidragande orsak till att enhetschefer i vissa fall inte har hunnit skapa 

sig en bild av enheten och de faktorer som påverkar arbetsmiljön. Flera enhetschefer anser att Organisationshälsas stöd har 

skapat en möjlighet för dem att få en inblick och förståelse för enhetens arbetsmiljö och problemområden, som kanske inte 

framkommit på ett tydligt sätt för dem tidigare. Detta kan gälla även verksamhetscheferna och kan ofta kopplas till faktorer 

som hög arbetsbelastning och/eller distans till medarbetarnas vardag. 
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Medarbetarengagemang, hälsa och chefsnärvaro

"Cheferna har inte förutsättningar att vara närvarande i sina grupper, vilket är en stor grundorsak till 
problem i grupperna”. 

Citat 9 - HR specialist 2020

Det finns en risk att man som överordnad avfärdar eller drar förhastade slutsatser om skälen till medarbetares synpunkter 

på arbetssituation eller orsaker till frånvaro, i avsaknad av insyn i deras arbetssituation. Ett exempel på detta är 

verksamheter där chefen haft uppfattningen att frånvaro skett av illegitima skäl, men där det under screeningen och i 

anslutning till det gemensamma arbetet kring insatsen framkommit att bristande rutiner för att sätta in vikarier i arbetet i 

förekommande fall lämnat enskild ordinarie personal med en alltför stor arbets- och ansvarsbörda. Detta visar på vikten av 

chefernas närvaro i verksamheten.

”Jag trodde det handlade om kultur i medarbetargruppen, men det var varken dålig moral eller kultur 
utan sjukfrånvaron visade sig vara ett uttryck för otrygghet och oro. (...) Det jag kan se nu är motsatsen till 
otrygghet – och hur skapas trygghet? Att medarbetarna känner sig sedda och hörda på arbetsplatsen och 
upplever att de kan påverka sin arbetssituation. Hur omhändertar vi medarbetarnas synpunkter på allvar? 
Vad är det de faktiskt säger?

Jag vill fortsätta med detta arbetssätt. Även att identifiera friskfaktorer. Vi har lärt oss - vilket vi även gör av 
att se på enheterna med hög frisknärvaro och låg sjukfrånvaro” 

Citat 10 - Verksamhetschef 2022

Även Organisationshälsa belyser värdet med att ge medarbetarna utrymme att uttrycka sig, och facilitera ett tryggt forum 

för samtal mellan chef och medarbetare där även de kan känna sig hörda. 

”Medarbetarna får chans att prata om sin verklighet (...)Och reflektera över - vad behövs för att jag ska 
känna mig nöjd med mitt jobb? Vad kan vi påverka själva? Därutifrån synliggörs vad de inte mäktar med att 
göra själva.” 

”(…) Många har väntat på en ram/möjlighet för att kunna prata om problemen och bli lyssnade på. De 
behöver dela värld och få formulera deras ord. Det sker via projektet - en trygg miljö och en process som är 
tranperent. Vi skapar en tillitsfull miljö, för vi är objektiva och känslomässiga i vår roll, säkrar att inga blir 
ledsna, de ska bli trygga”. 

Citat 11 - Organisationskonsult 2022

Samordning och arbete på högre organisationsnivå efterfrågas 

Chefernas strukturella förutsättningar 

Chefens förutsättningar och kapacitet att vara närvarande och kompetent i sin roll har identifierats som avgörande 

friskfaktorer14. Något som det verkar finnas en samsyn kring även hos projektets parter, och även blivit ett alltmer prioriterat 

område att jobba med på en högre strukturell nivå under projekttiden, inte enbart genom insatser riktade mot enskilda 

chefer (se avsnitt om Utveckling av arbetssättet under projekttiden och Förvaltningsövergripande utvecklingspotential).

14  Se den forskningsöversikt som togs fram i samband med förstudien, även omnämnd och refererad i bakgrunden till denna rapport;                         

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2018/02/Affisch_Sjukfranvaro_digital_jun2020.pdf
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”Mycket handlar om chefsrollen och att bli coachad i den. Om chefen fungerar så spelar det också över på 
medarbetaren, så vi måste jobba med dem. Det finns ju en pilot i Chefoskopet på vår förvaltning och det känns 
viktigt. Det handlar om att chefen tar avstämningssamtal, frågar medarbetare hur de mår och våga ta itu 
med jobbiga samtal.” 

Citat 12 - Verksamhetschef 2022

Möjlighet till enskild uppföljning där man i vissa fall även kan skapa utrymme för att anpassa arbetssituationen utifrån dessa 

samtal är också ofta stor betydelse för medarbetarnas välmående samt upplevelse av att ha en fungerande arbetssituation. 

Det påvisades exempelvis i uppföljningen av arbetsmiljöprojekten i Botkyrka och Örnsköldsvik att omtankessamtalen 

(enskilda samtal mellan chef och medarbetare, ibland med stöd från tredje part) bidrar till medarbetarnas upplevelse av 

balans mellan krav och kapacitet, samt känslan av att bli sedd på arbetsplatsen15, båda aspekter som är dokumenterade 

friskfaktorer. Detta är en erfarenhet som delas även av flera parter från projektgruppen, och förslaget att införa hälsosamtal 

i kommunens ordinarie rutin har lyfts som förvaltningsövergripande rekommendation.

”Vi ser att tydliggöra medarbetarnas uppdrag haft effekt på sjukfrånvaron”

Citat 13 - Enhetschef 2020

Även fler av de HR-specialister som varit involverade i arbetet delar uppfattningen om att chefernas förutsättningar och 

kapacitet att följa upp problem på arbetsplatsen är av stor vikt för arbetsmiljön, både för dem själva och medarbetarna.

”De har många svåra samtal att ta och saker eskalerar för att man inte vågar ta första samtalet och följa upp. 
I stället för att sopa under mattan för att det är obehagligt att ta tag i, handlar det om att skapa trygga chefer 
som känner sig trygga i sitt ledarskap – och just nu hinner de inte bli det.”

Citat 14 - HR-specialist 2022

Stora personalgrupper är en bidragande orsak till att förutsättningarna för både enhetschefen och medarbetarna är 

utmanande. Speciellt inom vissa verksamheter såsom hemtjänsten. 

”I verksamheter där medarbetare nästan aldrig träffas och det finns väldigt lite möjligheter för dem att sitta 
ner att diskutera (…)  man skulle skapa mer utrymme för samhörighet med sina kollegor…vissa har tre APT 
men lyckas ändå inte få med alla.” 

Citat 15 - HR-specialist 2022

Att adressera just denna brist inom vård- och omsorgsrelaterade arbetsområden har flera verksamheter ringat in som en 

framgångsfaktor kring arbetsmiljön, där utmaningar med otydliga rutiner och informationsbrist hos en stor del personal 

bidragit till allvarliga arbetsmiljöproblem och ytterligare personalomsättning. Att cheferna har förutsättningar att vara 

närvarande i sitt ledarskap samt på arbetsplatsen är en annan avgörande faktor som ringas in.

HR och verksamhetsintegrerade stödfunktioner

HR-specialisterna har varit involverade i arbetet genom de möten som Organisationshälsa har genomfört enligt 

arbetsmetoden och är insatta i de rapporter som har presenterats. Flertalet upplever att de blivit informerade om, 

men inte varit delaktiga i, de aktiviteter som utförts på enheterna. Några av dem har bidragit i processen att utveckla 

handlingsplaner. De betraktar det som att Organisationshälsa är de med specialistkunskap inom området, och ingen av de 

15  Se utvärderingarna av de sociala utfallskontrakten i Botkyrka respektive Örnsköldsvik - Lärandeutvärdering om pilotprojekt kring preventivt arbete för 

minskad sjukfrånvaro och mer välmående arbetsplatser, RISE Social & Health Impact Center (2021) 
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HR-specialister som intervjuats har haft tid avsatt till att arbeta tillsammans med Organisationshälsa eller varit med på 

någon kunskapsöverföring gällande arbetssättet. 

”För mig som HR har det varit otydligt för mig vad jag förväntas göra. Hur är tanken kring efterarbetet – hur 
ska vi gå in och stötta?”

Citat 16 - HR-representant 2022

Här kan det finnas utrymme för utvecklingspotential, då fler av projektets parter belyst vikten med att själva äga 

arbetsmiljöprocessen, ha stöd och bollplank, samt utveckla internt tillgängliga resurser för att dessa ska kunna upplevas 

mer som ett stöd än en kontrollfunktion. En lärdom är följaktligen att bättre tillvarata och involvera HR i pågående 

utvecklingsarbete(n). I förekommande fall menar HR-representanterna att utrymme för förbättringar kring detta finns även 

i ordinarie verksamhet. Till exempel när man skickar personal eller chefer på utvecklingsdagar blir det mycket svårt för HR 

att stötta arbetet när de själva inte har något grepp om vad detta handlar om.

Arbetet på verksamhetsnivå

De flesta verksamhetschefer känner till innehållet i de handlingsplaner som tagits fram, men har inte aktivt arbetat 

med handlingsplanen eller de aktiviteter som genomförts. Ett par nämner att de har varit engagerade i utvalda åtgärder, 

men annars har det operativa arbetet i huvudsak utförts av enhetscheferna i samarbete med Organisationshälsa och 

medarbetargruppen. Vissa verksamhetschefer menar att det kunde varit mera tydligt vad som förväntades av dem i arbetet 

för att driva igenom åtgärderna. 

”Jag förstod inte riktigt min roll i arbetet och tänker att Organisationshälsa kunde ha varit tydligare med 
vad som VC ska göra i arbetet. EC fick ju sin handlingsplan och punkter att arbeta med. De har möte kring 
detta på måndagar och jag blev inte bjuden. Sett i efterhand skulle jag nog ha bjudit in mig själv typ en gång i 
månaden för att följa upp arbetet. Då kanske det också hade gått fortare. Nu har det tagit över ett år och det 
är först nu det kommer upp förslag på lösningar från arbetsmiljögruppen.”

Citat 17 - Verksamhetschef 2022

Baserat på intervjuer med enhetschefer 2021 verkar ingen systematisk uppföljning av arbetet med handlingsplanerna 

genomföras med verksamhetschefer eller andra inom förvaltningen. Enbart en verksamhetschef uppger att denne har 

använt materialet och arbetat med det på ledningsgruppsnivå. De andra verksamhetscheferna resonerar att det är svårt för 

andra EC i ledningsgruppen att förhålla sig till en handlingsplan de inte är involverade i, dels eftersom handlingsplanerna 

skiljer sig åt mellan olika verksamheter, dels eftersom många inte använder sig av detta arbetssätt.

”Om alla EC skulle arbeta med SAM handlingsplaner skulle det vara mera naturligt att ha det som en punkt 
på agendan. De skulle kunna fungera tillsammans med resultat från Power BI om vi haft workshop i det och 
det skulle vara värdefullt att prata genom siffrorna tillsammans i verksamhetsledningen. Då hade det också 
varit naturligt att ta upp det om alla jobbar med det.”

Citat 18 - Verksamhetschef 2022

Det finns därmed en utvecklingspotential i att stötta verksamhetschefer i att ta upp och arbeta med handlingsplanerna på 

systemnivå i det ordinära ledningsgruppsarbetet.
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Arbetet på förvaltningsledningsnivå

De enhetschefer som har arbetat på samma enhet under en längre tid har ofta redan känt till problematiken som ringas in 

av Organisationshälsa men uppger att de inte har haft de verktyg som krävs för att arbeta vidare med åtgärder. Ett antal 

enhetschefer uppger att behov av en stor del av åtgärderna är gemensamma för många arbetsplatser inom kommunen. 

Dessa problemområden fångas dock inte upp på förvaltningsövergripande nivå, vilket försvårar möjligheten att arbeta 

systematiskt med dessa frågor. Enhetschefer som inte har lika omfattande kontakt med andra enheter inom förvaltningen 

uppger att de inte har insyn i vad som har framkommit på dessa enheter. Det finns därmed ett behov av att skapa ett 

systematiskt arbetssätt för att lyfta utmaningar på systemnivå. Att lyfta gemensamma problemområden inom förvaltningen 

på lämpliga mötesforum skulle skapa en bättre förståelse för andra enheters utmaningar samt skapa ett lärandenätverk för 

enhetschefer och skyddsombud. 

”Resurser, stöd, rutiner, våga ta tag i det jobbiga, till exempel konflikter, och att chefer får stöd i detta. Vi är ju 
väldigt decentraliserade i kommunen och måste anpassa oss efter det, men vissa saker kan vi ha gemensamt. 
Exempelvis kommunövergripande stöd för konflikthantering och coachning av chefer och grupper kring det.” 

Citat 19  - Verksamhetschef 2022
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Genom projektet har potentialen men också utmaningar vad gäller att införa ett organisatoriskt stöd för preventivt 

systematiskt arbetsmiljöarbete synliggjorts. Det finns många praktiska och strategiska lärdomar att ta vara på för det 

fortsatta arbetet i Borås stad. 

Arbetsmetoden

Det har genomförts 57 gedigna kartläggningar som har skapat mycket värde hos enheterna. Enhets- och verksamhetschefer 

anser att de har fått ett värdefullt stöd via ett systematiskt arbetssätt och ett resultat som de inte själva hade åstadkommit 

utan stödet från Organisationshälsa. Det är dock som tidigare nämnt en begränsad del av kommunens verksamheter 

som har tagit del av stödet och därmed uppstår frågan om och hur insatserna kan skalas upp. Enligt de lärdomar som 

redovisats finns inga stora skillnader mellan förvaltningar i de utmaningar som upplevs. Till stor del återfinns orsakerna till 

hög sjukfrånvaro på strukturell nivå och delar gemensamma drag mellan alla inbegripna förvaltningar. Därmed finns det 

potential i att utveckla gemensamma lösningar för hela staden. Det är förutsättningarna som behöver skapas,”kunskap och 

trygghet hos cheferna i görandet” som en av organisationskonsulterna uttryckt det. Därmed behöver staden fundera över hur 

utvecklingen av detta kan ske på ett kostnadseffektivt sätt genom gemensamt lärande. Hur kan de olika ledningsnivåerna 

arbeta mer systematiskt med frågorna, och hur kan det IT-stöd som utvecklats parallellt med projektet användas för att 

stötta detta arbete.

Styrning av projektet

Projektet Frisk organisation har beslutats av politiken och Personalchefen har varit ansvarig för ledningen av projektet, som 

därmed haft hemvist på Stadsledningskansliet. Borås tog beslut om att enbart testa insatser på arbetsplatsnivå med stöd i 

SKR:s metodhandbok för riskorienterat arbetssätt, och därmed har man inte skapat en tydlig samordning mellan insatser på flera 

nivåer. Insatsen har utförts av de organisationskonsulter som anställts till detta projekt vilka har etablerats som en ny enhet; 

Organisationshälsa. Detta innebär en blandad struktur mellan projekt och stabsverksamhet och därmed också en utmaning 

kring hur insatserna styrs och följs upp. 

Enligt förslaget i förstudien; att testa insatser på 3 nivåer, behövs en samordning av insatserna och därmed också en 

gemensam styrning av dessa. I Botkyrka och Örnsköldsvik skapades Insatsråd vid projektstart i syfte är att styra riktningen 

och utvecklingen av de olika insatserna via schemalagda möten varje kvartal. I Insatsrådet har HR- och ekonomidirektör, 

Chefsstöd och leverantören för Hälsosupport varit involverade, och att denna konstellation funnits har varit essentiellt för 

att ta hem effekten i projektet. Förvaltningarna har dock inte varit representerade, vilket man i efterhand insett varit ett 

misstag. Då det är förvaltningarna som äger budgeten och det är där produktionsbortfallet vid sjukfrånvaro uppstår borde 

även de ha varit med i Insatsrådet. 

I projektet Frisk Organisation är det oklart hur styrningen mot effekterna har skett eftersom projektet har blivit en 

egen organisatorisk enhet. Eftersom Borås stad är decentraliserad har projektet anpassat sig till stadens organisering. 

Projektgruppen har arbetat med att kommunicera inriktat mot varje förvaltning och anpassat sitt arbetssätt så att 

förvaltningen har fått ut det bästa möjliga av arbetet. Eftersom det inte finns en central projektstyrgrupp/Insatsråd innebär 

det att varje förvaltningsdirektör bör följa upp vilka effekter som har uppnåtts på dennes förvaltning. Det är nu viktigt att få 

till en stadsövergripande strategi för att skapa incitament för en fortsatt implementering och ägarskap.

Sammanfattande reflektioner 



37

Utveckla stadsövergripande systematiska arbetssätt

Borås stad har sedan länge ett fungerande SAM-arbete där systemet Stratsys ger stöd i det vardagliga arbetet. 

Verksamhetschefer reflekterar över att det är ett bra stöd, men att nästa steg är använda och analysera resultaten i större 

utsträckning. Båda enhetschefer och HR-specialister lyfter att det behövs kompetensutveckling för att ta verksamheterna 

till detta nästa steg. De flesta behöver verktyg för att omsätta arbetsmiljöarbetet i sina respektive verksamheter på ett sätt 

som skapar relaterbara beröringspunkter jämte medarbetarnas vardag. Organisationshälsas kartläggningsresultat, förslag 

på åtgärder samt chefernas reflektioner visar att det finns stadsövergripande områden med gemensam utvecklingspotential. 

Systematiska arbetssätt för att få till ett lärandeperspektiv på verksamhets- och förvaltningsnivå bör utvecklas och vara en 

fast agendapunkt på ledningsgruppsmöten. Borås stad kan med fördel utveckla en strategi samt policys för hur detta ska 

hända på förvaltningarna, för att en fortsatt implementering av arbetssätten ska ske och effekterna säkras.

Generellt kan konstateras att det är svårt att få kraftfullt genomslag för alla sorters satsningar och det innebär att 

förankring, uppföljning och styrning behöver riggas för att öka sannolikheten för både kort- och långsiktiga effekter i en 

organisation. Kontinuerlig uppföljning behöver återspeglas på samtliga organisatoriska nivåer och påverka styrning av 

resurser och uppmärksamhet. Om Borås, baserat på erfarenheter från de senaste årens arbete, kan åstadkomma det så 

kommer sannolikt sjuktalen att minska och arbetsplatserna bli mer hälsofrämjande.
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Bilaga 1 – Grafer över sjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaro hela Borås

Långtidssjukfrånvaro hela Borås
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Korttidssjukfrånvaro Kartlagda enheter

Långtidsjukfrånvaro per förvaltning med flest kartlagda enheter

Bilaga 1 – Grafer över sjukfrånvaro
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Roger Andersson enligt 

upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att planlägga del av Rydboholm 2:1 för bebyggelse. 

Ärendet i sin helhet 

Roger Andersson begärde i mars 2021 markanvisning för del av kommunens 

fastighet Rydboholm 2:1 för uppförande av bostäder. Ett bolag ska bildas för 

ändamålet. Området är beläget väster om Fritslavägen, strax norr om 

Ögärdsvägen i Viskafors. Marken är i gällande detaljplan från 1964 planlagd för 

industri och är i nuläget obebyggd. Omkringliggande mark är planlagd som 

allmän plats, park. Inom det markanvisade området, samt på intilliggande 

privatägd fastighet Rydboholm 2:75, vill bolaget bygga ca 30 bostäder i radhus/ 

mindre flerbostadshus med upplåtelseform bostadsrätt. Byggnation på 

detaljplanelagt obebyggt område i syfte att upprätta bostadsrätter bidrar till 

mångfald vad gäller upplåtelseformer i Viskafors, vilket motiverar en 

direktanvisning enligt Borås Stads riktlinjer för markanvisningar för bostäder, 

KF 2017-05-01. Enligt gällande planprogram antaget i KF 2018-04-12 för 

Viskafors är det markanvisade området del i ett större område intressant för 

bostadsbebyggelse. Ett större grepp bör därmed tas i detaljplanearbetet för att 

undersöka möjligheten att inkludera även kommunala småhustomter.   
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F R I T S L AVÄG EN,  V I S K A FO R S ,  B O R Å S  KO M M U N

210 4 01  /  A N S Ö K A N O M M A R K A N V I S N I N G /  PR E S EN TAT I O N A 3

S.  1

ANSÖKAN OM MARKANVISNING AV FASTIGHETEN 
RYDBOHOLM 2:1 (1) 



Viskafors, Fritslavägen 

Viskafors har på senare tid fått ett tillskott på högkvalitativa bygg-
nader med Viskaforshem som byggherre. Vi vill fortsätt i samma linje 
fast uppföra radhus i bostadsrättsform, då detta saknas i Viskafors. 
Vi tänker oss 3 olika hustyper för att täcka olika behov, samt för att 
skapa liv i kvarteret. Kvalitet för oss är vackra byggnader och fint 
utförande på hantverket, därför kommer vi bara att anlita hantver-
kare som vi skapar en relation med, samt arbetar tillsammans med i 
projekt efter projekt. 

Jag äger fastighet Rydboholm 2:75 tänkt etapp 1 innehållande 14 
radhus, och önskar därför att få marken Rydboholm 2:1 direktan-
visad av Borås stad för etapp 2 och 3, i dagsläget är Rydboholm 2:75 
detaljplanelagd som industrimark men ansökan om planändring 
kommer att ske och då finns önskan att etapp 2 och 3 kan vara med 
på samma planändring så att området får en sammanhängande ut-
formning.

Bakgrund

Jag har arbetat i byggbranschen hela mitt yrkesliv i olika roller, i dag-
släget driver jag ett företag som hjälper byggföretag och byggherrar 
med planering, logistik och projektering i alla skeden, innan dess var 
jag i produktionen. Under åren har det växt fram en önskan att pro-
ducera hus till vanligt folk med mycket hög kvalitet på utförande och 
tilltalande arkitektur till humana priser, samt att få vara med från 
ax till limpa. Därför kommer våra projekt alltid att projekteras och 
byggledas av mig och framtida samarbetspartner såsom arkitekt, 
konstruktör och leverantörer.

Projektidé

Med detta projektet vill vi skapa möjlighet för gemene man att äga 
ett vackert bra boende som känns tryggt i alla avseenden. 
Här ska olika generationer kunna komma samman i det gemensam-
ma området, trygghet är att känna din granne därför sätts till ex-
empel entréer emot varandra.
Bostadsområdet kommer att vara anpassat för alla människors olika 
skeden i livet. 
Genom separata energimätare ska det vara enkelt att följa sin egen 
energiförbrukning i hushållet och därmed få medvetenhet om din 
förbrukning. Bostäderna kommer även att förberedas för montering 
av solpaneler. 
Första kontakten är tagen med en lokal mäklare för att hitta rätt hus 
till vårt område, så vi bygger det som efterfrågas,
Med vårt projekt vill vi sätta Viskafors på kartan, och starta vår resa 
som långsiktiga seriösa bostadsbyggare.

Om finansiering

Det finns ett stort intresse att vara med och finansiera sådana här 
projekt så vi ser inte detta som något hinder, projektet byggs i 3 
etapper och varje etapp startar efter att den blivit såld.
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2.

1.

NYA VÄGEN 16 MIN TILL BORÅS CENTRUM (14 KM)

53 MIN TILL GÖTEBORG (71 KM)

14 MIN TILL BORÅS CENTRUM (12 KM)

1 MIN TILL VISKAFORS CENTRUM (600 M)

1. RYDBOHOLM 2:75

CA 4630 KVM

PRIVAT MARK

FASTIGHETEN ÄR CA 62.5 *72 M

2. RYDBOHOLM 2:1 (1) 

CA 9250 KVM

KOMMUNAL MARK

FASTIGHETEN ÄR CA 62 *150 M

RYDBOHOLM 2:83

CA 4800 KVM

RYDBOHOLM 12:12

CA 2400 KVM

BUSSHÅLLPLATS NR 155, 154

BUSSHÅLLPLATS NR 155, 154

KONTEXT



14 radhus

14 radhus

17 radhus

Hus 1

Hus 2

Hus 3

Hus 4

Hus 5

Hus 6

Hus 7

Hus 8

Hus 9

Hus 10

Hus 11

Hus 12

Hus 13

Hus 14

Hus 1

Hus 2

Hus 3

Hus 4

Hus 5

Hus 6

Hus 7

Hus 8

Hus 9

Hus 10

Hus 11

Hus 12

Hus 13

Hus 14

Hus 1

Hus 2

Hus 3

Hus 4

Hus 5

Hus 6

Hus 7

Hus 10

Hus 11

Hus 12

Hus 13

Hus 14

Hus 8

Hus 9

Hus 15

Hus 16

Hus 17
ENTRÉ

ENTRÉ

Rydboholm 2:75
ca 4700 kvm

Rydboholm 2:83
ca 4800 kvm

Rydboholm 12:12
ca 2400 kvm

FRITSLAVÄGEN

Kommunal Mark
ca 9300 kvm

F R I T S L AVÄG EN,  V I S K A FO R S ,  B O R Å S  KO M M U N

210 4 01  /  A N S Ö K A N O M M A R K A N V I S N I N G /  PR E S EN TAT I O N A 3

S.  4

SITUATIONSPLAN 1:1000

1. VÄXTHUS

4. BOULE

2. ODLINGSLÅDOR 3. CYKELPARKERING / LADNING

5. LEKPLATS 6. UPPFART MED FRUKTRÄD

1.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

6.

6.



Etapp 1
14 radhus

Etapp 2
14 radhus

Etapp 3
17 radhus

Hus 1

Hus 2

Hus 3

Hus 4

Hus 5

Hus 6

Hus 7

Hus 8

Hus 9

Hus 10

Hus 11

Hus 12

Hus 13

Hus 14

Hus 1

Hus 2

Hus 3

Hus 4

Hus 5

Hus 6

Hus 7

Hus 8

Hus 9

Hus 10

Hus 11

Hus 12

Hus 13

Hus 14

Hus 1

Hus 2

Hus 3

Hus 4

Hus 5

Hus 6

Hus 7

Hus 10

Hus 11

Hus 12

Hus 13

Hus 14

Hus 8

Hus 9

Hus 15

Hus 16

Hus 17

Rydboholm 2:75
ca 4700 kvm

Kommunal Mark
ca 9300 kvm
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ETAPPER / NYCKELTAL

FÖRKLARINGAR:

ETAPP 1 

14 ST RADHUS I 1-2 VÅNINGAR

1110 KVM BYA

2812 KVM BTA

1614 KVM BOA

ETAPP 2

14 ST RADHUS I 1-2 VÅNINGAR

1110 KVM BYA

2812 KVM BTA

1614 KVM BOA

ETAPP 3

17 ST RADHUS I 1-2 VÅNINGAR

1370 KVM BYA

2186 KVM BTA

1900 KVM BOA

TOTAL ETAPP 1-3

45 RADHUS

3590 KVM BYA

7810 KVM BTA

5128 KVM BOA
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VY 1 HUS 1 (TERRASS I 2 VÅN) 



G

G

G

G

K

F

G

G

G

G

K

F

TT TM

TVÄTT/FRD

G G

G

G G

G

G G

KF

TTTM

TT TM

TVÄTT/FRD

G G

ST

G G GG

G

G

G

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 1

HUS 1 HUS 2 (TERRASS)

PLAN 2 PLAN 1

HUS 3 (ETT PLAN)

ca 77 kvm BYA
ca 154 kvm BTA
ca 134 kvm BOA
ca 32 kvm uteplats

ca 77 kvm BYA
ca 144 kvm BTA
ca 124 kvm BOA
ca 32 kvm uteplats

ca 92 kvm BYA
ca 92 kvm BTA
ca 81 kvm BOA
ca 32 kvm uteplats
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PLANER 1:200



G E N O M FÖ R BA R H E T

Vårt projektförslag vilar på tre ben; en hög 
ambitionsnivå för arkitekturen, att bygga för vanliga 
plånböcker och att skapa naturliga mötesplatser 
mellan olika människor.
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1.  TR Ä FA SA D 2.  S TO R A FÖ N S TE R 3.  PL AT T  TA K 4.  M ÖJ LI G H E T  T I LL 
S E D U M TA K

5.  LE VA N D E 
TR Ä M Ö N S TE R

6.  VÄ XL Å DA O CH 
PL A NTE R I N G V I D 

E NTR É

7.  M A R K B E L ÄG G N I N G
FR A M FÖ R VA R J E  H U S

8.  TA K TE R R A S S
PÅ PL A N 2  (H U S  2)

1.

2.

5.

6.

7.

3.
4.

8.

MATERIALITET
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CV ROGER ANDERSSON 1973 03 29

ROGER@PLANLOG.SE

07 32 70 64 40
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Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 40, 

väster om Brodalsmotet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tecknar medfinansieringsavtal med Trafikverket för ny vägport 

under väg 40 väster om Brodalsmotet, enligt upprättat förslag. 

Ärendet i sin helhet 

År 2010 antog Kommunen en detaljplan för del av centrum, Horngäddan 8 

med flera (Brodal) som medger en vägport under Trafikverkets väg 40. 

Vägporten sammankopplar de två kommunala gatorna, Petersbergsgatan och 

Brodalsgatan. Parallellt med planarbetet tecknades en överenskommelse mellan 

Kommunen och dåvarande Vägverket. Enligt denna överenskommelse skulle 

Kommunen projektera och bygga den nya vägporten och Vägverket skulle 

bevaka åtgärder i och i anslutning till porten. Kommunen skulle stå för hela 

finansieringen. 

Kommunen arbetar med att ändra delar av Detaljplanen. Syftet med 

ändringarna är i första hand att möjliggöra byggandet av ett nytt polishus och 

ett häkte. Avsikten är också att ett gångstråk ska anläggas mellan resecentrum 

och Boråshallen genom området. I samband med ändringarna av Detaljplanen 

har Trafikverket och Kommunen kommit överens om att Trafikverket ska 

bygga vägporten och att ett nytt avtal ska tecknas som ersätter den tidigare 

överenskommelsen.  

Medfinansieringsavtalet avser byggnation av en ny vägport under väg 40, 

anläggande av en lokalgata igenom vägporten samt ett nytt högkapacitetsräcke 

på den norra sidan av väg 40. Syftet med avtalet är att reglera respektive parts 

åtagande och finansiella ansvar för åtgärderna i statlig och kommunal 

infrastruktur. Trafikverket ska ansvara för att utföra åtgärder inom den statliga 

anläggningen medan kommunen utför åtgärder inom den kommunala 

anläggningen. Avtalet innebär att kommunen åtar sig att finansiera åtgärderna 

som avtalet reglerar. Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas 

uppgå till totalt ca 52 270 000 kronor. Kostnaderna utgår även ifrån att väg 40 

ska vara öppen för trafik under byggtiden med ett öppet körfält i vardera 

riktningen. Trafikverket kommer under framtagande av bygghandling att se 

över möjligheten att stänga av väg 40 för trafik under en begränsad tid för 

lansering av porten, vilket skulle kunna medföra en lägre produktionskostnad. 



Borås Stad 
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Beslutsunderlag 

1. Medfinansieringsavtal 

2. Illustrationskarta 2010 

3. Skiss med sträcka för nytt räcke och läge för ny vägport 

Beslutet expedieras till 

1. Trafikverket, region Väst, 781 89 Borlänge 

2. Tekniska nämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 
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Trafikverkets ärendenummer Dokumentdatum  

TRV2021/ 128189 2022-05-25  
Motpartens ärendenummer   

KS 2022/00432   

   

   
 

 

3.
0 

Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 
40, väster om Brodalsmotet, Borås kommun  

 
Detta avtal avser projektering och byggande av åtgärder och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Borås kommun, org.nr. 212000-1561, 501 80 Borås, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband 
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Detaljplanen: Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera (Brodal). 
Lagakraftvunnen 2010-06-08   
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en 
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till 
statlig infrastruktur.  
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna i statlig och kommunal infrastruktur samt att skapa ett samarbete mellan 
Kommunen och Trafikverket, för att säkerställa att genomförandet av åtgärderna inte har 
en negativ påverkan på de omgivande trafiksystemen. 
 
Avtalet avser en ny vägport under väg 40, väster om Brodalsmotet, trafikplats nr 85, som 
ansluter till de två kommunala vägarna Petersbergsgatan och Brodalsgatan. Se plankarta, 
figur 1.  
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Figur1: Plankarta från Detaljplanen  
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 Figur 2: Översiktlig kartbild på Brodalsmotet med omgivande kommunala gator 
 
 
Motivet till att genomföra åtgärderna i detta avtal är Kommunens planerade utbyggnad 
av Detaljplanens verksamhetsområde.  
 
Bakgrund  
 
År 2010 antog Kommunen Detaljplanen som medger en vägport under väg 40.  
Detaljplanen omfattar verksamhetsområden, norr och söder om väg 40. Vägporten 
sammankopplar de två kommunala gatorna, Petersbergsgatan och Brodalsgatan.  
 
Parallellt med planarbetet tecknades en överenskommelse mellan Kommunen och 
dåvarande Vägverket. Enligt denna överenskommelse skulle Kommunen projektera och 
bygga den nya vägporten och Vägverket skulle bevaka åtgärder i och i anslutning till 
porten. Kommunen skulle stå för hela medfinansieringen. 
 
Under år 2020 och 2021 påbörjade Kommunen ändringar av Detaljplanen. Ändringarna 
omfattade den norra delen av planområdet. Syftet med ändringarna var att möjliggöra 
byggandet av nytt polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i Centrum, 
samt ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen. I samband med ändringarna av 
Detaljplanen kom Trafikverket och Kommunen överens om att Trafikverket ska bygga 
vägporten och att ett nytt avtal ska tecknas som ersätter överenskommelsen.  



   
AVTAL 
 
Dokumentdatum  
2022-05-25 

4 (9) 

 
 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Följande nyttor för medfinansiären bedöms gälla för genomförande av åtgärden: 
 
Exploateringsmöjligheter och ett start förbättrat lokalvägnät 
Snabbare och tätare bussförbindelser, främst för regionalbusstrafik  
Anpassning av byggnationen till kommunal utveckling 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
 
PM - Analys av nytt skyddsräcke längs väg 40 inom ramen för detaljplan för 
Horngäddan 8 m fl i Borås Stad- SWECO, 2022-04-27 
 

 
§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 

samverkan för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden: 
 
Överenskommelse mellan Borås stad och Vägverket avseende åtgärder inom vägområdet 
vid väg 40, Brodalsmotet, ref.nr SA 30 A 2009:18596, tecknad 2009-05-12  
 
Det nu träffade medfinansierings- och samverkansavtalet ersätter tidigare tecknad 
överenskommelse, då Trafikverket har förändrat sina krav på utförande av åtgärder i 
statlig infrastruktur. 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket och Kommunen kommer att äga 
och ansvara för. Objektet omfattar framtagande av bygghandling och byggnation av en ny 
vägport under väg 40 samt ett nytt högkapacitetsräcke på den norra sidan av väg 40, se 
figur 3. Omfattning och utformning kan komma att förändras under planerings-
/projekteringsskedet, varför nedan beskrivning ska betraktas som preliminär.  
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 

Åtgärder i den statliga anläggningen 
 
Åtgärd 1 Bygghandling för ny vägport under väg 40 som ska ansluta till 
lokalgatorna, Petersbergsgatan och Brodalsgatan. 
 
Åtgärd 2 Byggnation av ny vägport under väg 40 som ska ansluta till 
lokalgatorna, Petersbergsgatan och Brodalsgatan. 

 
Åtgärd 3 Nytt högkapacitetsräcke på den norra sidan av väg 40, se figur 3 nedan.  
 

 
Åtgärder i den kommunala anläggningen 
 
Åtgärd 4 Anläggande av lokalgata igenom den nya vägporten samt anpassning av 
Petersbergsgatan och Brodalsgatan.  
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Figur 3 Den gröna linjen representerar det nya högkapacitetsräcket. De röda linjerna är 
befintliga broräcken.  
 
 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärderna i statlig anläggning som omfattas av detta avtal 
uppgår till ca 52 270 000 kr i prisnivå (2022 april). Kostnaderna bygger på 
erfarenhetssiffror från tidigare projekt och kalkyler i tidigt skede och är preliminära. De 
faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande 
marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede.  
 
Kostnaderna utgår även ifrån att väg 40 ska vara öppen för trafik under byggtiden med 
ett öppet körfält i vardera riktningen. Trafikverket kommer under framtagande av 
bygghandling att se över möjligheten att stänga av väg 40 för trafik under en begränsad 
tid för lansering av porten. Vid val av produktionsmetod kommer Trafikverket att göra en 
avvägning mellan kostnader för åtgärderna och samhällsekonomisk kostnader med 
anledning av förlängda restider. Detta är ett led i att säkerställa att åtgärderna utformas 
och genomförs så att avsedd funktion uppnås med högsta kostnadseffektivitet och minsta 
tänkbara påverkan på framkomligheten på väg 40. Kommunen ska informeras om vilket 
alternativ som Trafikverket väljer att gå vidare med innan upphandling av produktion. 
 
Erforderlig hänsyn ska tas till alla trafikslags framkomlighet under byggtiden med fokus 
på utryckningsfordon, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Särskilda 
ansträngningar ska göras för att möjliggöra en bibehållande av en snabb och pålitlig 
kollektivtrafik med erforderlig kapacitet.  
 
 



   
AVTAL 
 
Dokumentdatum  
2022-05-25 

6 (9) 

 
 
Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
 
  

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad (kr) Trafikverket  Kommunen  Summa

1 Bygghandling för den nya 

vägporten under väg 40 som 

ska ansluta till lokalgatorna, 

Petersbergsgatan och 

Brodalsgatan

Trafikverket 7 500 000 7 500 000 7 500 000

2 Produktion av ny vägport 

under väg 40 som ska ansluta 

till lokalgatorna, 

Peterbergstan och 

Brodalsgatan 

Trafikverket 42 500 000 42 500 000 42 500 000

3 Nytt högkapcitetsräcke på den 

norra sidan av väg 40

Trafikverket 2 270 000 2 270 000 2 270 000

52 270 000 52 270 000 52 270 000

4 Anläggande av lokalgata 

igenom den nya vägporten 

samt anpassning av 

Petersgatan och Brodalsgatan 

Kommunen Ingen 

uppgift 

100% 100%

Finansiär

Åtgärder i den statliga anläggningen (Trafikverket)

SUMMA

Åtgärder i Kommunal anläggning

 
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt ca  
52 270 000 kr i prisnivå (2022 april). 
 

Kommunen ska i och med rekvisition (se vidare §9) betala de faktiska kostnaderna, det 

vill säga medfinansieringen, för åtgärd 1-3. 

 

Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §8 i detta avtal. 

 

Grundutförande och tillägg 
 
Åtgärderna 1, 2 och 3 utgör tilläggsåtgärder och beräknas uppgå till totalt 52 270 000 kr. 
Motivet för medfinansiering av åtgärderna är att de är en förutsättning för 
genomförande av Detaljplanen i dess helhet, en lokal nytta.  
   
Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i § 5 men 
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärderna i sin helhet. Detta då 
åtgärderna i sig är föranledd av kommunal exploatering. 
 
Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett 
tillägg till den statliga anläggningen och som således innebär merkostnader. 
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§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 
5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida 

drift och underhåll samt eventuell förnyelse av vägporten. 
4. Trafikverket ansvarar för att dialog förs med Västtrafik 
5. Trafikverket ansvarar för att den nya anläggningen införs i NVDB och 

Väghållarportalen, se även under Framtida väghållaransvar nedan. 
 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra åtgärd 4 som inte ingår i det statliga 

åtagandet och som omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärd 4. 
3. Kommunen genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av detaljplaner 

för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal. 
4. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. 
5. Kommunen blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida 

drift och underhåll samt eventuell förnyelse av åtgärd 4.  
6. Kommunen ska samråda med och informera Trafikverket under den byggnation 

som pågår i anslutning till statlig anläggning. 
7. Kommunen ansvarar för godtagbar framkomlighet på aktuell sträcka under 

byggtiden 
8. Kommunen tillhandahåller det arbetsområde utanför vägområdet som erfordras för 

genomförande av åtgärd 1-3.  
 

Framtida väghållaransvar  
Parterna ska genom att träffa en ny överenskommelse om detaljerade 
väghållningsgränser revidera ritning (RV40,Delen inom Borås väghållningsområde 
GRV40B05). Trafikverket ombesörjer att överenskommelse och ritning införs i 
Väghållarportalen.  

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om bedömd kostnad för åtgärd 1-3 vid något tillfälle innan produktion av åtgärderna 
påbörjats överstiger 30 % av bedömd totalkostnad enligt §6, när hänsyn tagits till 
kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar, ska Kommunen 
bjudas in till ekonomisk genomgång innan kontraktsskrivning för produktion sker. 
 
Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den 
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står Kommunen för de kostnader 
som dittills nedlagts. 
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§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera Kommunen för upparbetade kostnader för 
åtgärderna 1, 2 och 3.  
 
Till rekvisition ska bifogas ett underlag i form av ett utdrag från Trafikverkets 
ekonomisystem. 
 
Rekvirering adresseras till: 
Borås stad  
Fakturaservice  
Box 907  
501 10 Borås  
 
Rekvisitioner markeras med ”Referens YY03MM”. 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning.  
 

§11 Tidplan  

Planerad byggstart är hösten 2023 och byggnationen förväntas pågå fram till vintern 
2024. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av att båda parter undertecknat avtalet senast 2022-09-30. 
 
Om avtalet upphör att gälla svarar Kommunen för eventuella upparbetade kostnader för 
samtliga åtgärder. Om åtgärderna inte påbörjas innan 2027-12-31 så upphör avtalet gälla 
och nytt avtal ska tecknas.  

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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Ekonomiska ramar 2023 
 

Stadsledningskansliet 

Stadsrevisionen 

Borås Stads nämnder 

 

 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 20 juni 2022 fastställt förutsättningar och ekono-

miska ramar för arbetet med kommunens Budget 2023. Nedan redovisas principer för budget-

ramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som 

underlag för Kommunstyrelsens beslut. 

  

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2021 ett resultat som totalt blev 

väsentligt högre än de första prognoserna under året. Konjunkturnedgången blev i slutändan 

inte så stor som befarat vilket medförde att skatteintäkterna för 2021 kontinuerligt förbättrades 

under året då återhämtningen från pandemin gick klart bättre än förväntat. Andra poster som 

bidrog till resultatet var en hög nivå på realisationsvinsterna. Sammantaget landade kommunens 

resultat på rekordhöga +472 mnkr. 

 

De ekonomiska resultaten på nämndnivå var även de tillfredsställande med ett sammantaget 

positivt resultat jämfört med kommunbidragen på +64 mnkr. Detta var väsentligt bättre än året 

innan som slutade på -43 mnkr. Förklaringen står främst att finna i effekterna av 

coronapandemin. Förskolenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 

redovisade ex. ett sammantaget överskott på +92 mnkr till stor del beroende på att 

verksamhetens tjänster utnyttjats i lägre grad under pandemin. Andra nämnder såsom fritids- 

och folkhälsonämnden förlorade mycket intäkter när våra anläggningar var tvungna att dra ned 

på verksamheten. 

 

De två senaste åren med Coronapandemin har varit en berg- och dalbana kantat av osäkerhet 

kring konjunktur och skatteunderlag. När vi nu trodde på ett närmande till någon form av 

normalläge har andra händelser i världen påverkat ekonomin med materialbrist och ett 

väsentligt högre inflationsläge att hantera. Inledningsvis kan det konstateras att Borås liksom 

många andra kommuner kommit ifrån åtminstone pandemin med ekonomin under kontroll. 

 

Givet viss osäkerhet över den framtida konjunkturen är försiktighet rätt strategi. Den beräkning 

som SKR gör och som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2023–2025 visar på att 2023 

ser ut som ett relativt starkt år rent skattemässigt men som inte kommer att ge några större reala 

tillskott givet en stigande kostnadsnivå drivet av en högre inflation. 
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Åren därefter förväntas en lägre ökningstakt på relativt normala 3,5 %. Givet oförändrade 

statsbidrag, vilket är brukligt i detta budgetläge, ligger resultaten för Borås under den 

finansiella målnivån. 

 

Borås Stads planeringsmodell 
 

Kommunstyrelsen bedömer att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett 

tillräckligt underlag för att planeringsmässigt börja arbeta med sin budget. Utgångspunkten är 

att nämnderna vid en normal konjunktur kompenseras för pris- och löneökningar för den 

befintliga verksamheten. I rambeslutet kompenseras även skolan, förskolan, gymnasiet och 

äldreomsorgen för volymförändringar som baseras på befolkningsprognoser för sina respektive 

målgrupper. Övriga nämnders volymeffekter behandlas under höstens budgetprocess. Ev. 

politiska satsningar och omprioriteringar mellan verksamheterna görs inte i dagsläget vid detta 

tillfälle. Förberedelser och anpassning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i 

tid, så att inte förändringseffekter dröjer till långt in på det nya året. I det pågående arbetet inom 

”Tillitsresan” diskuteras även en del förslag till förändringar inom budgetarbetet bl.a. på vilken 

nivå i organisationen mål och uppdrag kan formuleras och beslutas. Den nya styrmodellen som 

beslutades av KF under våren får visst genomslag redan i Budget 2023 med en utökad 

fokusering på verksamheternas grunduppdrag. Fullt genomslag av den nya styrmodellen 

planeras till Budget 2024. 

 

 

Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad innevarande år 
 

Borås har en vana att under lågkonjunkturer och svåra tider klara sig relativt väl genom att dra 

ned eller anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad 

förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR 

har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser. 

 

I den nu aktuella delårsrapporten beräknas kommunen sammantaget hamna på ett resultat som 

är bättre än budgeterade +100 mnkr. I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas bedömda 

utfall ligger årsprognosen just nu på +236 mnkr. Utifrån ett inte helt kvalitetssäkrat 

periodresultat på +368 mnkr kan det indikera ett bättre resultat vid kommande prognoser. 

Delårsbokslutet per aug kommer att ge en säkrare prognos.  

 

Det ekonomiska läget känns under omständigheterna relativt stabilt inför 2023 men med flera 

osäkerhetsfaktorer såsom inflation och kostnadsökningar i våra verksamheter. En utmaning 

redan nu och på lite längre sikt är kraven som finns inbyggt i den demografiska utvecklingen. 

De senaste åren har dock volymtillväxten för våra målgrupper avtagit något. Är det en 

bestående trend behöver långsiktiga investeringsplaner ses över. Ramarna för 2023 har lagts på 

en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett resultat under våra finansiella mål. 

Liksom tidigare år är realisationsvinster från mark- och fastighetsförsäljning ej upptagna i den 

ekonomiska budgeten. 
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Budgetförutsättningar 2022-2025 ur ett makroperspektiv 
 

SKR redovisar i sin senaste rapport i maj en konjunkturbedömning som vilar på ett 

samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Analysen 

bygger på en konjunkturprognos till och med 2023. Efterföljande år 2024–2025 följer en 

trendframskrivning. 

 

Baserat på de svenska inflationsutfallen hittills i år samt att höga energipriser (i synnerhet på 

olja och el) väntas bestå året ut revideras inflationsprognosen upp. KPIF-inflationen beräknas 

skjuta över 5 procent som genomsnitt helåret 2022. Inflationen i Sverige antas därefter gradvis 

sjunka ned mot 2 procent i slutet på perioden. Förutom den höga inflationen är det stigande 

räntor som i hög grad präglar de makroekonomiska utsikterna. En fortsatt ränteuppgång tycks i 

det närmaste oundviklig, givet det globala inflationsläget samt de ännu mycket låga 

styrräntorna. Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstramande effekter på 

världsekonomin både i år och åren därefter. 

 

Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till 

den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation och höjer osäkerheten vad gäller den 

ekonomiska utvecklingen framöver. Trots detta pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning 

av den svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora 

negativa effekter på den inhemska efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget hade konjunkturen 

sannolikt varit starkare, men faktum är att ”återöppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en 

relativt starkare kraft. 

 

Trots hög smittspridning vid årets början har restriktionerna med anledning av covid-19 

trappats ner markant. Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas därmed kunna fortgå – 

trots globala risker som hög inflation och stigande räntor. När det gäller sysselsättningen 

kvarstår ännu mer att hämta igen efter den lågkonjunktur som pandemin och restriktioner 

medförde. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält i år. Detta kommer att 

driva upp antalet arbetade timmar, vilket påverkar det kommunala skatteunderlaget. Med 

anledning av kriget i Ukraina antar prognosen dock en klar dämpning för export och 

investeringar under innevarande år. Svackan förväntas dock vara temporär och tämligen snabbt 

återhämtad.  

 

SKR´s skatteunderlagsprognos är baserad på det aktuella samhällsekonomiska läget. Prognosen 

för skatteunderlaget innebär en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska 

arbetsmarknaden perioden 2022–2025. Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för 

lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget. Då även löner och priser hos kommuner 

och regioner antas öka snabbare än i tidigare bedömningar innebär de beräknat högre 

skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning. Den samhällsekonomiska utvecklingen 

kommer kommande år att i hög grad präglas av den urholkning av ”köpkraften” som snabbt 

stigande priser och löner leder till. 
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Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring 

 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4,7 3,1 2,4 1,9 1,8 

Sysselsättning 2,3 2,5 2,6 0,6 0,3 

Öppen arbetslöshet 8,8 7,7 7,3 7,5 7,5 

KPIF 2,4 5,3 2,5 2,1 2,0 

Skatteunderlag 5,0 4,3 5,0 3,7 3,6 

Skatter och generella 

statsbidrag Borås 

4,1 3,6 4,2 3,5 3,0 

 

 

För 2023 beräknas skatteunderlaget öka med 5,0 % utifrån aktuell nivå 2022. 

Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli ganska normal under perioden 2024-2025. 

Detta ställer givetvis krav på kostnadskontroll med anledning av rådande osäkerhet. Totalt för 

Borås inkluderat hittills kända generella statsbidrag ligger ökningstakten just nu på en lägre 

nivå beroende på att de generella statsbidragen är nominellt oförändrade i detta läge. 

 

 

Finansiella mål för Borås 
 

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och 

skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som 

övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och 

bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret 

innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar 

skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar) 

 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom 

de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella resultatmålet på lägst 2 % står fast 

men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat 

accepterats i budgetläget men målsättningen över tiden ligger på en verklig resultatnivå på lägst 

2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre 

period har de finansiella resultatmålen kunnat uppnås och samtidigt har verksamheterna kunnat 

få ett relativt stort ekonomiskt utrymme. Då investeringarna förväntas ligga på en relativt hög 

nivå även framöver och med ett osäkrare skatteunderlag kan det finnas anledning att än mer 

koppla det finansiella resultatmålet till investeringsvolymen och då även ta hänsyn till hela 

kommunkoncernens lånenivå. 
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Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är 

att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planerings-

förutsättningar. Vid ingången av 2022 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. 

Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när 

konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige 

har antagit Sveriges kommuner och regioners beräkningsmodell som säger att om den årliga 

skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är lägre kan reserven 

utnyttjas.  

 

I arbetet med budget 2023 bedömer SKR att skatteunderlaget är på den nivån att det i princip 

inte är tillämpligt att disponera medel ur RUR. För åren 2024-2025 bedöms skatteunderlaget 

ligga 0,5 resp. 0,7 % under genomsnittet för de tio senaste åren varför det är möjligt att ta RUR 

i anspråk dessa år. Det finansiella resultatet för Borås kan då budgetmässigt förstärkas med 30 

respektive 43 mnkr. Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i 

budgetramarna föreslår ett budgeterat finansiellt resultat på +70 mnkr för 2023. Detta ger då ett 

resultat som endast uppgår till 0,9 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag. Den 

budgeterade resultatnivån medger en investeringsnivå på ca 500 mnkr om 

självfinansieringsmålet på 80% skall hållas. Den relativt låga resultatnivån beror till stor del på 

ökade pensionskostnader under 2023. 

 

Nivån för de generella statsbidragen under perioden är än så länge ej värdesäkrade och osäkra. 

Budgetpropositionen senare i höst får utvisa om det blir ytterligare tillskott till kommunsektorn. 

Den ekonomiska utvecklingen förväntas inte bidra till att vi budgetmässigt når våra finansiella 

mål på egen hand under planperioden. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella planen för 

perioden 2023-2025 ut enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 Prog. 2022 2023 2024 2025 

Ökning av verksamhetens  

nettokostnader, % 

-därav nämnder 

 

Resultatandel av skatteintäkter, % 

 

6,5 

5,6 

 

3,2 

 

4,7 

3,8 

 

0,9 

 

3,0 

 

 

1,4 

 

3,0 

 

 

1,3 

Årets resultat, mnkr (exkl. RUR) 236 70 110 109 

Årets resultat, mnkr (inkl. RUR) 

(teoretiskt) 

  

 

76 140 152 
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Ramuppräkning 2023 
 

Generellt 

Resultatet för Borås Stad 2023 är budgeterat till 70 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 

2022 med avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2022 plus förändringar av kommunbidragen 

hittills under året som skall kvarstå 2023 eller genom andra beslut.  

 

Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med: 

 

-Löner; 2,8%  Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2022.  

   Avser ekonomisk ramuppräkning för den del av 

   kommunbidraget som består av löner. Finns ytterligare  

   0,4% avsatt centralt beroende på avtalsrörelsens utfall 

  

-Övriga kostnader; 2,5%  Bedömd KPIF-utveckling under 2023 från SKR 

 

 

 

-Volymförändringar; 

  Folkbokförd målgrupp Grundskolenämnden kompenseras med 75 % för 

Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och 

omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för 

Barnomsorg och Äldreomsorg. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

kompenseras med 75 % för Gymnasieskolan. 

 

-Effektiviseringsförslag  Inga utlagda men nämnderna uppmanas att generellt se 

över sin verksamhet för att tillskapa eget ekonomiskt 

utrymme. 

 

 

  

 

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser 

I syfte att ge nämnderna fortsatt goda planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret 

kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret 2023 

vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via 

målgruppsförändringar. I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.  
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Tillkommande poster 

Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa 

avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2023. Dessa poster budgeteras som en central 

reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade 

kommunbidrag. En väsentlig post är den stora ökningen av PO-pålägget som höjs med 3,5% 

främst på grund av ökade pensionskostnader. Medel finns avsatt för att under höstens 

budgetprocess kunna ge nämnderna kompensation för de ökade kostnaderna. PO-pålägget 

minskade med 0,9% under 2022 så utgångspunkten är att kompensationen för 2023 års ökning 

får ske med beaktande av att det skedde en sänkning innevarande år. 

  

Nämndvisa reserver/buffertar 

Under en lång tid har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag 

avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga 

för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga 

verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2023 gäller att nämnderna inom sitt 

kommunbidrag avsätter lägst 1 % till oförutsedda kostnader/buffert. 

 

Övrigt 

Totalt innebär ramarna för 2023 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 3,8 % 

jämfört med KF-budget för 2022. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis 

ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till 

nämnderna ex. kompensation för de ökade PO-påläggen. I nämndernas ramar för 2023 ingår 

även helårseffekt av Tilläggsbudget 2022 som beslutas av KF 22/6. 

 

Investeringsbudgeten 

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 700 mnkr årligen i genomsnitt, 

Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras. För att redan nu få en uppfattning 

om investeringsnivån för de målgruppsstyrda investeringarna inom förskola, grundskola, 

gymnasiet, äldreomsorg och LSS har en genomgång med Lokalförsörjningskontoret gjorts av 

behoven för planperioden. Detta får ses som indata till höstens budgetprocess för de s.k. 

nödvändiga investeringar som behöver göras för att tillgodose behoven hos våra stora 

målgrupper. Lokalförsörjningsnämnden föreslår att schablonhyran inom internhyressystemet 

höjs med 2,0% för 2023 dvs 0,5%  lägre än nämndernas uppräkning för övriga kostnader. 

Höjningen skall beslutas av kommunstyrelsen och omfattas därmed av detta rambeslut. 

 

Interna kapitalkostnader 

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt 

färdigställda t.o.m. 2021. Respektive nämnd får själva utifrån egen bedömning av 

investeringsvolymen komplettera uppgifterna för de kapitalkostnader som följer av 2022 års 

beräknade investeringar. Internräntan föreslås att höjas i enlighet med SKR´s bedömning till 

1,25 (1,0) % för 2023. 

 

Taxor och avgifter 

De nämnder som ansvarar för taxor- och avgifter som skall beslutas av Kommunfullmäktige 

skall normalt bifoga beslutsunderlag till förändringar av taxor i sitt budgetförslag. Detta för att 

beslut skall kunna tas av Kommunfullmäktige vid ordinarie sammanträde om budgeten. Om det 
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föreslås strukturella förändringar av taxor eller avgifter utöver indexförändringar eller liknande 

skall en tydlig beskrivning bifogas om vilka effekter/konsekvenser detta får för taxekollektivets 

målgrupper. Gärna med konkreta exempel hur det slår mot olika verksamheter/näringsidkare. 

 

 

 

Budgetförslagens utformning  
 

Blanketter 

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS. 

 

Tider 

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 30 Augusti 

Beslut i Kommunstyrelsen 21 november 

Beslut i Kommunfullmäktige   8 december 

 

 

Övrigt 

Budgetförslagen skall inskickas digitalt till Kommunstyrelsens diarium senast den 30 augusti 

och vara klarmarkerade i STRATSYS. 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Ekonomiska ramar  för år 2023 fastställs enligt upprättat förslag. 
 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson  

 

 

 Roger Cardell 
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RESULTATRÄKNING - Ramar 2023

Mnkr 

Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 1 795,6 1809,9 2 012,3 2 072,6 2 134,8 2 198,8

Verksamhetens kostnader -8 122,0 -8253,3 -8 935,2 -9 323,4 -9 588,6 -9 861,3

Nettokostnader -6 326,4 -6 443,4 -6 923,0 -7 250,7 -7 453,8 -7 662,5

Avskrivningar -295,8 -322,1 -310,0 -320,0 -344,0 -369,8

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6 622,2 -6 765,5 -7 233,0 -7 570,7 -7 797,8 -8 032,3

Skatteintäkter 5217,2 5490,8 5626,2 5 951,9 6 171,5 6 391,9

Generella statsbidrag och utjämning 1561,4 1598,0 1671,8 1 653,8 1 701,4 1 714,2

Finansnetto 37,7 45,1 35,0 35,0 35,0 35,0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 194,1 368,4 100,0 70,0 110,2 108,8

Realisationsvinster fastigheter och mark 89,8 103,3

ÅRETS RESULTAT 283,9 471,7 100,0 70,0 110,2 108,8

Möjlig disponering ur RUR (Tot 250 mnkr) 5,7 29,8 43,2

Resultat efter disponering ur RUR 75,7 140,0 152,0

Ökning skatte- och bidragsintäkter 5,1% 4,6% 3,0% 4,2% 3,5% 3,0%

Ökning verksamhetens nettokostnader 2,9% 2,2% 6,9% 4,7% 3,0% 3,0%
 -därav nämnderna 3,7% 1,7% 4,6% 3,8%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 4,2 6,7 1,4 0,9 1,4 1,3 Finansiellt mål 2-3%
Inkl budgetmässigt uttag ur RUR 1,0 1,8 1,9

Nettoinvesteringar 419 632 700 488 568 598 Nivå vid 80% egenfinansiering
fr.o.m 2023

09:16 Sammanställning 2023 Res.driftKlkEko/RC
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Budget 2023 - Preliminära ramar

Tkr

Nämnd K-bidrag 2022 Korr 2022 Uppräkning Ram 2023

Kommunfullmäktige 16 100 400 16 500

Stadsrevisionen 6 200 150 6 350

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 140 900 2 650 3 850 147 400

 -kommungemensam verksamhet 128 550 3 200 131 750

Valnämnden 7 350 -4 350 3 000

Överförmyndarnämnden 9 200 250 9 450

Lokalförsörjningsnämnden 38 950 1 000 39 950

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 241 900 -250 7 150 248 800

 -föreningsbidrag 44 800 1 100 45 900

Servicenämnden -5 000 0 -5 000

Samhällsbyggnadsnämnden 24 150 650 24 800

Tekniska nämnden

 -väghållning skog parker mm 169 300 5 700 175 000

 -persontransporter 78 400 2 000 80 400

Miljö och konsumentnämnden 33 250 2 400 1 000 36 650

Kulturnämnden 195 650 1 150 5 250 202 050

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 617 150 4 600 24 850 646 600

Arbetslivsnämnden 252 900 -2 450 6 550 257 000

Sociala omsorgsnämnden 757 600 1 150 20 500 779 250

Förskolenämnden 855 950 8 750 22 300 887 000

Grundskolenämnden 1 658 650 26 250 47 600 1 732 500

Individ-och familjeomsorgsnämnden 357 400 16 050 10 050 383 500

Vård- och äldrenämnden 1 462 950 600 46 150 1 509 700

Summa 7 092 300 60 900 205 350 7 358 550

Finansiering -199 217 -237 315

Summa 6 893 083 205 350 7 121 235

Ökning nämnder mot K-bidrag 2022 3,75%

Därav volym målgrupper 14 800 0,21%



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppräkning av schablonhyran inom 

internhyressystemet för år 2023  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Uppräkning av schablonhyran inom internhyressystemet behandlas i samband 

med beslut om Ekonomiska ramar 2023 (dnr 2022-0038), se ärende E1. 

 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00461 2.6.3.25 Programområde 01 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2022-05-24 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 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00461 2.6.3.25 

  

 

Uppräkning av schablonhyran inom 

internhyressystemet för år 2023.  

Kommunstyrelsens beslut 

Uppräkning av schablonhyran inom internhyressystemet behandlas i samband 

med beslut om Ekonomiska ramar 2023 (dnr 2022-0038), se ärende E1. 

Ärendet i sin helhet 

Enligt Regler för internhyra ska Kommunstyrelsen årligen besluta om det 

omräkningstal som ska tillämpas vid uppräkning av schablonhyran. Detta sker i 

samband med beslut om budgetramar för det kommande året.  

 

Efter analys och bedömning av framtida kostnader har Lokalförsörjnings-

nämnden beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om en uppräkning 

av lokalkostnaderna om 2,0 % för 2023. Det innebär 0,5 % lägre än 

nämndernas uppräkning för övriga kostnader. 

 Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Lokalförsörjningsnämnden om uppräkning hyreskostnader 

2023 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr LFN 2022-001842.6.4.0 

Hyresuppräkning 2023 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 
hyreskostnaderna för 2023 ska räknas upp med 2,0 procent. 

Sammanfattning av ärendet 

I internhyresreglerna från 2021 framgår det att: 

 

Kommunstyrelsen beslutar årligen om det omräkningstal som ska tillämpas vid 
uppräkning av schablonhyran. Detta sker i samband med beslut om 
budgetramar för det kommande året. Motsvarande omräkningstal tillämpas 
även vid uppräkning av verksamhetsnämndernas lokalkostnader. Avsikten är att 
få en överensstämmelse mellan ramuppräkning och hyresuppräkning. Den 
årliga uppräkningen innebär att Lokalförsörjningsnämndens intäktssida läggs 
fast. Grundhyran för respektive lokalgrupp och hyresnivå ska utvärderas årligen 
av Lokalförsörjningsnämnden. Utöver årlig uppräkning kan en nivåförändring 
ske av särskilda skäl. T.ex. om de verkliga kostnaderna ökat väsentligt mer än 
schablonhyrans uppräkning på grund av nya objekt eller tilläggsarbeten. Det 
innebär att även det samlade över- eller underskottet för respektive lokalgrupp 
ska kunna följas över tid. 

 

Efter analys och bedömning av framtida kostnader har Lokalförsörjnings-
nämnden beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om en uppräkning 
av lokalkostnaderna om 2,0 procent för 2023. 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00184 2.6.4.0 
 

  

 

Uppräkning hyreskostnader 2023 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 

hyreskostnaderna för 2023 ska räknas upp med 2,0 procent. 

Ärendet i sin helhet 

I internhyresreglerna från 2021 framgår det att: 

 

Kommunstyrelsen beslutar årligen om det omräkningstal som ska tillämpas vid 

uppräkning av schablonhyran. Detta sker i samband med beslut om 

budgetramar för det kommande året. Motsvarande omräkningstal tillämpas 

även vid uppräkning av verksamhetsnämndernas lokalkostnader. Avsikten är att 

få en överensstämmelse mellan ramuppräkning och hyresuppräkning. Den 

årliga uppräkningen innebär att Lokalförsörjningsnämndens intäktssida läggs 

fast. Grundhyran för respektive lokalgrupp och hyresnivå ska utvärderas årligen 

av Lokalförsörjningsnämnden. Utöver årlig uppräkning kan en nivåförändring 

ske av särskilda skäl. T.ex. om de verkliga kostnaderna ökat väsentligt mer än 

schablonhyrans uppräkning på grund av nya objekt eller tilläggsarbeten. Det 

innebär att även det samlade över- eller underskottet för respektive lokalgrupp 

ska kunna följas över tid. 

 

Efter analys och bedömning av framtida kostnader har Lokalförsörjnings-

nämnden beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om en uppräkning 

av lokalkostnaderna om 2,0 procent för 2023. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-05-17 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00184 2.6.4.0 
 

  

 

Uppräkning hyreskostnader 2023 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 
hyreskostnaderna för 2023 ska räknas upp med 2,0 procent. 

Ärendet i sin helhet 
I internhyresreglerna från 2021 framgår det att: 
 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om det omräkningstal som ska tillämpas vid 
uppräkning av schablonhyran. Detta sker i samband med beslut om 
budgetramar för det kommande året. Motsvarande omräkningstal tillämpas 
även vid uppräkning av verksamhetsnämndernas lokalkostnader. Avsikten är att 
få en överensstämmelse mellan ramuppräkning och hyresuppräkning. Den 
årliga uppräkningen innebär att Lokalförsörjningsnämndens intäktssida läggs 
fast. Grundhyran för respektive lokalgrupp och hyresnivå ska utvärderas årligen 
av Lokalförsörjningsnämnden. Utöver årlig uppräkning kan en nivåförändring 
ske av särskilda skäl. T.ex. om de verkliga kostnaderna ökat väsentligt mer än 
schablonhyrans uppräkning på grund av nya objekt eller tilläggsarbeten. Det 
innebär att även det samlade över- eller underskottet för respektive lokalgrupp 
ska kunna följas över tid. 
 

Efter analys och bedömning av framtida kostnader har Lokalförsörjnings-
nämnden beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om en uppräkning 
av lokalkostnaderna om 2,0 procent för 2023. 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr LFN 2022-001842.6.4.0 

Hyresuppräkning 2023 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 
hyreskostnaderna för 2023 ska räknas upp med 2,0 procent. 

Sammanfattning av ärendet 
I internhyresreglerna från 2021 framgår det att: 

 

Kommunstyrelsen beslutar årligen om det omräkningstal som ska tillämpas vid 
uppräkning av schablonhyran. Detta sker i samband med beslut om 
budgetramar för det kommande året. Motsvarande omräkningstal tillämpas 
även vid uppräkning av verksamhetsnämndernas lokalkostnader. Avsikten är att 
få en överensstämmelse mellan ramuppräkning och hyresuppräkning. Den 
årliga uppräkningen innebär att Lokalförsörjningsnämndens intäktssida läggs 
fast. Grundhyran för respektive lokalgrupp och hyresnivå ska utvärderas årligen 
av Lokalförsörjningsnämnden. Utöver årlig uppräkning kan en nivåförändring 
ske av särskilda skäl. T.ex. om de verkliga kostnaderna ökat väsentligt mer än 
schablonhyrans uppräkning på grund av nya objekt eller tilläggsarbeten. Det 
innebär att även det samlade över- eller underskottet för respektive lokalgrupp 
ska kunna följas över tid. 

 

Efter analys och bedömning av framtida kostnader har Lokalförsörjnings-
nämnden beslutat att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om en uppräkning 
av lokalkostnaderna om 2,0 procent för 2023. 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Fler handledare i äldreomsorgen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Vård- och äldrenämnden får använda 750 000 kr av sitt ackumulerade resultat 

om det inte finns möjlighet att finansiera de extra platserna på vård- och 

handledarutbildningen inom ordinarie ram. 

 

 

 

 

Datum 

2022-05-31 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00391 1.2.4.0 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

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 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00391 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Fler handledare i äldreomsorgen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Vård- och äldrenämnden får använda 750 000 kr av sitt ackumulerade resultat 

om det inte finns möjlighet att finansiera de extra platserna på vård- och 

handledarutbildningen inom ordinarie ram. 

 

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden begär i sitt beslut om Fler handläggare i 

äldreomsorgen att få använda 750 000 kr av sitt ackumulerade resultat till 75 

extra platser på vård- och handledarutbildningen under 2022/2023. 

När en nämnd får använda del av ackumulerat resultat, vilket man ska begära i 

samband med årsredovisningen eller nämndbudgeten, innebär det att nämnden 

får tillåtelse att göra motsvarande underskott aktuellt år. Under 2021 hade Vård- 

och äldrenämnden ett plusresultat för helåret i årsredovisningen på 54 mnkr, 

och ett ackumulerat resultat på motsvarande 156, 6 mnkr. I delårsrapporten jan-

april 2022 är helårsprognosen för Vård- och äldrenämnden ett plusresultat på 5 

mnkr, vilket borde ge nämnden en god möjlighet att klara utbildningskostnaden 

inom sin ordinarie ram. Om det inte finns möjlighet att finansiera de extra 

platserna på vård- och handledarutbildningen inom ordinarie ram får Vård- och 

äldrenämnden använda 750 000 kr av sitt ackumulerade resultat för uppgiften. 

 

Beslutsunderlag 

1. Fler handledare i äldreomsorgen, beslut i Vård-och äldrenämden, Dnr VAN 

2022-00087 

2. "[Bilaga, datum]"  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"  

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

   Ekonomichef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-19 
 

 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr VAN 2022-000871.1.3.1 

Fler handledare i äldreomsorgen 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden begär godkännande att få använda 750.000 kr av det 
ackumulerade resultatet till 75 extra platser på vård- och handledarutbildningen 
under 2022-2023.   

Sammanfattning av ärendet 

Det finns stora utmaningar med kompetensförsörjning inom äldreomsorgen i 
hela Sverige. Vård- och äldrenämnden ser en möjlighet att attrahera och 
bibehålla ny arbetskraft genom att utöka antalet praktikplatser för 
”arbetsplatsförlagt lärande” (APL) i verksamheterna, främst inom korttid och 
hemtjänst men även inom andra verksamheter.  Att erbjuda fler APL-
praktikplatser för de som läser vård och omsorg skulle gynna 
kompetensförsörjningen i äldreomsorgens verksamheter. För att ta emot 
praktikanter krävs medarbetare med handledarkompetens. Varje medarbetare 
som utbildar sig till handledare behöver ersättas med vikarie. Vikariekostnaden 
för att utbilda 75 handledare uppgår till ca 750 000 kr. (25 personer, 42 timmar 
per termin i tre terminer). Vård- och äldrenämnden vill därför tillskriva 
Kommunstyrelsen om att få använda 750 000 kr av Borås Stads ackumulerade 
resultat för att täcka vikariekostnaden för 75 extra platser på vård- och 
handledarutbildningen. 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
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aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johan Norbelie 
Handläggare 
033 355306 
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Fler handledare i äldreomsorgen 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden begär godkännande att få använda 750.000 kr av det 

ackumulerade resultatet till 75 extra platser på vård- och handledarutbildningen 

under 2022-2023.   

Ärendet i sin helhet 

Det finns stora utmaningar med kompetensförsörjning inom äldreomsorgen i 

hela Sverige. Vård- och äldrenämnden ser en möjlighet att attrahera och 

bibehålla ny arbetskraft genom att utöka antalet praktikplatser för 

”arbetsplatsförlagt lärande” (APL) i verksamheterna, främst inom korttid och 

hemtjänst men även inom andra verksamheter.  Att erbjuda fler APL-

praktikplatser för de som läser vård och omsorg skulle gynna 

kompetensförsörjningen i äldreomsorgens verksamheter. För att ta emot 

praktikanter krävs medarbetare med handledarkompetens. Varje medarbetare 

som utbildar sig till handledare behöver ersättas med vikarie. Vikariekostnaden 

för att utbilda 75 handledare uppgår till ca 750 000 kr. (25 personer, 42 timmar 

per termin i tre terminer). Vård- och äldrenämnden vill därför tillskriva 

Kommunstyrelsen om att få använda 750 000 kr av Borås Stads ackumulerade 

resultat för att täcka vikariekostnaden för 75 extra platser på vård- och 

handledarutbildningen. 

 

Beslutsunderlag 

1. - 

Samverkan 

Informeras vid FSG 2022-04-13. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen: ks.diarium@boras.se 

2. HR-funktionen, Vård- och äldreförvaltningen: hr.vad@boras.se 
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Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): Utred 

behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom 

äldrevården 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen anses vara besvarad 

Kommunstyrelsen konstaterar att motionären tar upp en angelägen fråga. 

Förebyggande hälsoarbete är en del av Vård- och äldrenämndens 

grunduppdrag, och i detta ingår att anpassa boenden till ett varmare klimat med 

ökad risk för värmeböljor. Redan idag pågår aktivt arbete inom Vård- och 

äldrenämndens verksamheter, med att förhindra att brukare och patienter tar 

skada av värme. 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-01 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00724 1.1.1.1 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 

E4 



 

 

 

Datum 

2022-05-23 Magnus Widén  

  Ekonomichef 

 



 

 

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 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00724 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): Motion: 

Utred behovet av tillgång till klimatanpassade rum 

inom äldrevården 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses vara besvarad 

Kommunstyrelsen konstaterar att motionären tar upp en angelägen fråga. 

Förebyggande hälsoarbete är en del av Vård- och äldrenämndens 

grunduppdrag, och i detta ingår att anpassa boenden till ett varmare klimat med 

ökad risk för värmeböljor. Redan idag pågår aktivt arbete inom Vård- och 

äldrenämndens verksamheter, med att förhindra att brukare och patienter tar 

skada av värme. 

Sammanfattning 

Lars-Gunnar Comén har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-22 

lämnat in förslaget att utreda behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom 

äldrevården. 

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden samt 

Lokalförsörjningsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besvara motionen. 

Ärendet i sin helhet 

Lars-Gunnar Comén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-

22 lämnat in förslaget att utreda behovet av tillgång till klimatanpassade rum 

inom äldrevården. Motionären skriver att i Sverige har vi i regel byggt för att 

stänga ute kylan på vintern, men inte hettan på sommaren. Under senare år har 

diskussionen såväl i Sverige som andra länder i Europa under varma 

sommardagar handlat mycket om de hälsomässiga effekterna speciellt för äldre 

personer. Ihållande sommarvärme har periodvis orsakat stora problem för 

boende i kommunens vård- och omsorgsverksamheter. 

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden samt 

Lokalförsörjningsnämnden. 

I sitt yttrande skriver Vård- och äldrenämnden att i motionen beskrivs att 

byggnader som regel är byggda för att stänga ute kylan på vintern, men inte 

hettan på sommaren. Motionären menar att ihållande sommarvärme periodvis 
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har orsakat stora problem för boende i kommunens vård- och 

omsorgsverksamheter. Motionären föreslår därför att Vård- och äldrenämnden 

ska ges i uppdrag att utreda hur kommunen ändamålsenligt möter behovet av 

klimatanpassade rum i äldrevården.  

Den 10 december 2020 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads energi- och 

klimatstrategi. Borås Stads energi- och klimatstrategi handlar om både orsaken 

till att det oftare kan bli värmeböljor och hur staden ska arbeta med att ta hand 

om konsekvenser av ett förändrat klimat. Det går dock inte att invänta 

resultatet av ett långsiktigt och strategiskt arbete eller nybyggnation av enheter, 

för att förhindra effekterna av värmeböljor. Redan idag pågår aktivt arbete 

inom Vård- och äldrenämndens verksamheter, med att förhindra att brukare 

och patienter tar skada av värme.  

I juni varje år skickar Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) ut en 

uppdaterad version av Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor till personal 

inom vård och omsorg. Alla medarbetare nås av detta utskick.  

Verksamheterna har i flera år också sett till att alla enheter har skydd för värme 

såsom markiser, robusta persienner och portabla luftkonditioneringar. 

Bordsfläktar används inte, delvis med anledning av covid-19, men också för att 

bordsfläktar inte är lika effektiva mot värme.  

I de lokaler som Vård- och äldrenämnden hyr, är det fastighetsägarens ansvar 

att hålla byggnaden i det skick den var i när verksamheten flyttade in. Detta 

gäller även skydd för höga temperaturer. Vid om- och nybyggnation ställer 

Vård- och äldrenämnden höga krav på god ventilation och skydd för sol och 

hög värme, och förbereder för att ha en bra boendemiljö och utemiljö i 

händelse av till exempel värmeböljor. Dessa faktorer är alltså viktiga delar i 

projekteringen av det nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd.  

Med hänvisning dels till Vård- och äldrenämndens handlingsplan för att minska 

klimatpåverkan, dels till det arbete som redan idag görs för att lindra effekterna 

av värmeböljor, avstyrker Vård- och äldrenämnden motionen om att utreda 

behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården.     

Lokalförsörjningsnämnden skriver i sitt yttrande att de har förståelse för 

situationen med upplevd temperatur i lägenheter inom äldreomsorgen. Vid 

nybyggnation utreds alltid möjligheten att installera så kallad frikyla som är ett 

alternativ till luftkonditionering. I övrigt finns enklare åtgärder som kan göras 

för att minska temperaturen i lägenheterna. Exempelvis uppsättning av 

markiser, solfilm, rullgardiner, mörkläggningsgardiner och persienner. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen. 

          

 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Lars-Gunnar Comén (M): Utred behovet av tillgång till 

klimatanpassade rum inom äldreården 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

2. Yttrande Vård- och äldrenämnden 2022-04-19 

3. Yttrande Lokalförsörjningsnämnden 2022-04-19 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Utred behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom 
äldrevården 
 
 
I Sverige har vi i regel byggt för att stänga ute kylan på vintern, men inte hettan på sommaren. Under 
senare år har diskussionen såväl i Sverige som andra länder i Europa under varma sommardagar 
handlat mycket om de hälsomässiga effekterna speciellt för äldre personer. Ihållande sommarvärme 
har periodvis orsakat stora problem för boende i kommunens vård- och omsorgsverksamheter.  
 
På många äldreboenden vittnar personal och de boende om bristen på luftkonditionering, och att det 
påverkar de äldre i stor omfattning. Många äldre drabbas av uttorkning, och i kombination med vissa 
sjukdomar och medicinering kan det vara livsfarligt. 

Äldre har svårare att reglera värme, och inte samma förmåga att känna törst som unga. Vätskeförlust 
kan då leda till bland annat blodproppar. 

Faktum är dock att hög värme i sig inte behöver vara ett problem. I många länder på sydliga 
breddgrader är detta närmast ett normaltillstånd under delar av året och föranleder få problem, 
eftersom man anpassat infrastrukturen i allmänhet och bostäder oftast medelst effektiv 
luftkonditionering. 
 
Problemet i Norra Europa är att få kontor, bostäder och offentliga inrättningar inklusive vård- och 
äldreboenden är anpassade för längre perioder av hög värme, eftersom ändamålsenlig 
luftkonditionering i regel saknas. En liten fläkt på ett bord gör föga nytta när det blir riktigt varmt. 
 
Det vore angeläget att skyndsamt utreda hur Borås Stad kan bli bättre på att hitta kreativa lösningar 
så att de äldre på våra boenden och andra riskgrupper inte skall behöva lida av värmeböljor i 
framtiden. Beredskapen måste bli bättre genom att överse infrastrukturen i kommunens boenden. 
Rimligen finns inget behov att installera luftkonditionering i alla rum, av såväl kostnadsskäl som att 
alla vårdtagare inte är lika känsliga för värmen. Varje vårdenhet borde dock kunna erbjuda ett antal 
rum där effektiv luftkonditionering installerats, där värmekänsliga patienter kan placeras. Ett vettigt 
komplement är portabla luftkonditioneringsmaskiner. 
 
Fördelen med ordentliga klimatanläggningar är att de även kan användas till att värma rum när det är 
kallt på vintern. Det har framkommit klagomål på att problem med temperaturen på äldreboenden 
även gäller att när det är sträng kyla blir det ibland alldeles för kallt. 
 
Utredningen bör rimligen innefatta möjligheten att bygga in effektiv luftkonditionering/ 
klimatanläggning från början vid nybyggnation. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 
att  ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att utreda hur kommunen ändamålsenligt möter behovet 
av klimatanpassade rum i äldrevården 
 
 
 
 
 
 
 
Lars-Gunnar Comén (m)                       
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr LFN 2022-000471.1.3.0 

Remiss: Motion Klimatanpassad äldrevård 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsnämnden har förståelse för situationen med upplevd 
temperatur i lägenheter inom äldreomsorgen. Vid nybyggnation utreds alltid 
möjligheten att installera så kallad frikyla som är ett alternativ till 
luftkonditionering. I övrigt finns enklare åtgärder som kan göras för att minska 
temperaturen i lägenheterna. Exempelvis uppsättning av markiser, solfilm, 
rullgardiner, mörkläggningsgardiner och persienner. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv 

2. Motion Utred behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 
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Remiss: Motion - Klimatanpassad äldrevård 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden har förståelse för situationen med upplevd 

temperatur i lägenheter inom äldreomsorgen. Vid nybyggnation utreds alltid 

möjligheten att installera så kallad frikyla som är ett alternativ till 

luftkonditionering. I övrigt finns enklare åtgärder som kan göras för att minska 

temperaturen i lägenheterna. Exempelvis uppsättning av markiser, solfilm, 

rullgardiner, mörkläggningsgardiner och persienner. 

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv 

2. Motion Utred behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr VAN 2022-000411.1.3.1 

Yttrande över remiss om klimatanpassade rum inom 
äldrevården 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen om att utreda behovet 
av tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården. 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen beskrivs att byggnader som regel är byggda för att stänga ute kylan 
på vintern, men inte hettan på sommaren. Motionären menar att ihållande 
sommarvärme periodvis har orsakat stora problem för boende i kommunens 
vård- och omsorgsverksamheter. Motionären föreslår därför att Vård- och 
äldrenämnden ska ges i uppdrag att utreda hur kommunen ändamålsenligt 
möter behovet av klimatanpassade rum i äldrevården.  

Den 10 december 2020 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads energi- och 
klimatstrategi. Borås Stads energi- och klimatstrategi handlar om både orsaken 
till att det oftare kan bli värmeböljor och hur staden ska arbeta med att ta hand 
om konsekvenser av ett förändrat klimat. Det går dock inte att invänta 
resultatet av ett långsiktigt och strategiskt arbete eller nybyggnation av enheter, 
för att förhindra effekterna av värmeböljor. Redan idag pågår aktivt arbete 
inom Vård- och äldrenämndens verksamheter, med att förhindra att brukare 
och patienter tar skada av värme.  

I juni varje år skickar Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) ut en 
uppdaterad version av Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor till personal 
inom vård och omsorg. Alla medarbetare nås av detta utskick.  

Verksamheterna har i flera år också sett till att alla enheter har skydd för värme 
såsom markiser, robusta persienner och portabla luftkonditioneringar. 
Bordsfläktar används inte, delvis med anledning av covid-19, men också för att 
bordsfläktar inte är lika effektiva mot värme.  

I de lokaler som Vård- och äldrenämnden hyr, är det fastighetsägarens ansvar 
att hålla byggnaden i det skick den var i när verksamheten flyttade in. Detta 
gäller även skydd för höga temperaturer. Vid om- och nybyggnation ställer 
Vård- och äldrenämnden höga krav på god ventilation och skydd för sol och 
hög värme, och förbereder för att ha en bra boendemiljö och utemiljö i 
händelse av till exempel värmeböljor. Dessa faktorer är alltså viktiga delar i 
projekteringen av det nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd.  

Med hänvisning dels till Vård- och äldrenämndens handlingsplan för att minska 
klimatpåverkan, dels till det arbete som redan idag görs för att lindra effekterna 
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

av värmeböljor, avstyrker Vård- och äldrenämnden motionen om att utreda 
behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om klimatanpassade rum inom äldrevården. 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 
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Vård- och äldrenämnden 
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Yttrande över motion om klimatanpassade rum inom 

äldrevården 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen om att utreda behovet 

av tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården.       

Sammanfattning 

I motionen beskrivs att byggnader som regel är byggda för att stänga ute kylan 

på vintern, men inte hettan på sommaren. Motionären menar att ihållande 

sommarvärme periodvis har orsakat stora problem för boende i kommunens 

vård- och omsorgsverksamheter. Motionären föreslår därför att Vård- och 

äldrenämnden ska ges i uppdrag att utreda hur kommunen ändamålsenligt 

möter behovet av klimatanpassade rum i äldrevården.  

Den 10 december 2020 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads energi- och 

klimatstrategi. Borås Stads energi- och klimatstrategi handlar om både orsaken 

till att det oftare kan bli värmeböljor och hur staden ska arbeta med att ta hand 

om konsekvenser av ett förändrat klimat. Det går dock inte att invänta 

resultatet av ett långsiktigt och strategiskt arbete eller nybyggnation av enheter, 

för att förhindra effekterna av värmeböljor. Redan idag pågår aktivt arbete 

inom Vård- och äldrenämndens verksamheter, med att förhindra att brukare 

och patienter tar skada av värme.  

I juni varje år skickar Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) ut en 

uppdaterad version av Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor till personal 

inom vård och omsorg. Alla medarbetare nås av detta utskick.  

Verksamheterna har i flera år också sett till att alla enheter har skydd för värme 

såsom markiser, robusta persienner och portabla luftkonditioneringar. 

Bordsfläktar används inte, delvis med anledning av covid-19, men också för att 

bordsfläktar inte är lika effektiva mot värme.  

I de lokaler som Vård- och äldrenämnden hyr, är det fastighetsägarens ansvar 

att hålla byggnaden i det skick den var i när verksamheten flyttade in. Detta 

gäller även skydd för höga temperaturer. Vid om- och nybyggnation ställer 

Vård- och äldrenämnden höga krav på god ventilation och skydd för sol och 

hög värme, och förbereder för att ha en bra boendemiljö och utemiljö i 

händelse av till exempel värmeböljor. Dessa faktorer är alltså viktiga delar i 

projekteringen av det nya vård- och omsorgsboendet Kristinegränd.  
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Med hänvisning dels till Vård- och äldrenämndens handlingsplan för att minska 

klimatpåverkan, dels till det arbete som redan idag görs för att lindra effekterna 

av värmeböljor, avstyrker Vård- och äldrenämnden motionen om att utreda 

behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården.              

Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att byggnader som regel är byggda för att stänga ute kylan 

på vintern, men inte hettan på sommaren. Motionären menar att ihållande 

sommarvärme periodvis har orsakat stora problem för boende i kommunens 

vård- och omsorgsverksamheter. I många länder på sydliga breddgrader är detta 

närmast ett normaltillstånd under delar av året och föranleder få problem, 

eftersom man anpassat infrastruktur och bostäder med effektiv 

luftkonditionering. Problemet i Norra Europa är att få kontor, bostäder och 

offentliga inrättningar inklusive vård- och äldreboenden är anpassade för längre 

perioder av hög värme, eftersom ändamålsenlig luftkonditionering i regel 

saknas. Motionären menar därför att det är angeläget att skyndsamt utreda hur 

Borås Stad kan bli bättre på att hitta kreativa lösningar så att de äldre på våra 

boenden och andra riskgrupper inte skall behöva lida av värmeböljor i 

framtiden. I motionen föreslås därför att Vård- och äldrenämnden ska ges i 

uppdrag att utreda hur kommunen ändamålsenligt möter behovet av 

klimatanpassade rum i äldrevården.  

Den 10 december 2020 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads energi- och 

klimatstrategi.  

Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett 

förändrat klimat kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet 

för att identifiera och genomföra rätt åtgärder. Direkta effekter av ett klimat i 

förändring är att värmeböljor blir allt mer frekvent förekommande, en generellt 

ökad medeltemperatur, skogsbränder, högre luftfuktighet, generellt förändrade 

nederbördsmönster och att skyfall blir vanligare och kraftigare för att nämna 

några exempel.  

Energi- och klimatstrategin pekar huvudsakligen ut de områden där det finns 

potential att nå bra resultat med stor effekt för att sänka klimatpåverkan. I 

strategin fastslås att alla nämnder och bolag i Borås Stad ska upprätta egna 

handlingsplaner. Den 25 januari 2022 antog Vård- och äldrenämnden sin 

handlingsplan. I den planen ingår bland annat åtgärder för integrering av 

klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter och åtgärder för 

klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse.  

Med integrering av klimatanpassning menas att klimatanpassning behöver bli en 

självklar del av all verksamhet. Varje verksamhet behöver anpassa sig till hur 

klimatets förändringar påverkar just den verksamheten. Det behövs ett 

systematiskt arbete för att få in klimataspekten i det dagliga arbetet. Arbetet 

behöver göras långsiktigt och ske i samverkan mellan verksamheter.  

Åtgärder för klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 

bebyggelse styr dock inte Vård- och äldrenämnden över, eftersom frågor som 
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rör fysisk planering och bebyggelse inte ligger inom nämndens uppdrag enligt 

reglementet. Men Vård- och äldrenämnden har möjlighet att påverka och ställa 

krav på miljön och klimatanpassningar där nämnden bedriver sin verksamhet, 

till exempel på de lokaler nämnden hyr.  

Borås Stads energi- och klimatstrategi handlar således om både orsaken till att 

det oftare kan bli värmeböljor och hur staden ska arbeta med att ta hand om 

konsekvenser av ett förändrat klimat. Det går dock inte att invänta resultatet av 

ett långsiktigt och strategiskt arbete eller nybyggnation av enheter, för att 

förhindra effekterna av värmeböljor. Redan idag pågår aktivt arbete inom Vård- 

och äldrenämndens verksamheter, med att förhindra att brukare och patienter 

tar skada av värme. I juni varje år skickar Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 

(MAS) ut en uppdaterad version av Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor 

till personal inom vård och omsorg. Alla medarbetare nås av detta utskick.  

Verksamheterna har i flera år också sett till att alla enheter har skydd för värme 

såsom markiser, robusta persienner och portabla luftkonditioneringar. 

Bordsfläktar används inte, delvis med anledning av covid-19, men också för att 

bordsfläktar inte är lika effektiva mot värme.  

I de lokaler som Vård- och äldrenämnden hyr, är det fastighetsägarens ansvar 

att hålla byggnaden i det skick den var i när verksamheten flyttade in. Detta 

gäller även skydd för höga temperaturer. Vård- och äldrenämnden får betala för 

alla anpassningar som görs efter inflyttningen. Detta innebär att nämndens 

boenden har något olika standard idag.  

Vid om- och nybyggnation ställer Vård- och äldrenämnden höga krav på god 

ventilation och skydd för sol och hög värme, och förbereder för att ha en bra 

boendemiljö och utemiljö i händelse av till exempel värmeböljor. Dessa faktorer 

är alltså viktiga delar i projekteringen av det nya vård- och omsorgsboendet 

Kristinegränd. I projekteringen görs en helhetsbedömning av hur man får bästa 

möjliga inomhusklimat inom befintliga budgetramar.  

Med hänvisning dels till Vård- och äldrenämndens handlingsplan för att minska 

klimatpåverkan, dels till det arbete som redan idag görs för att lindra effekterna 

av värmeböljor, avstyrker Vård- och äldrenämnden motionen om att utreda 

behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården.   

Beslutsunderlag 

1. Motion om klimatanpassade rum inom äldrevården.                                

Samverkan 

Informeras vid FSG 2022-04-13 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Verksamhetschef vård- och omsorgsboende 

3. Verksamhetschef förebyggande, korttid och larm 
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Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Fordringar om en sammanlagd summa av 87 391 kronor skrivs av. 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-06 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00033 2.4.2.3 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Bladh 
 

Datum 

2022-05-20 Magnus Widén  

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

SKRIVELSE 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00033 2.4.2.3 

  

 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Kommunstyrelsens beslut 

Fordringar om en sammanlagd summa av 87 391 kronor skrivs av. 

Ärendet i sin helhet 

Servicekontoret, Redovisningsservice, har inkommit med förslag på 

avskrivningar över ett halvt basbelopp. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt 

basbelopp per gäldenär och avser ett ärende relaterat till konkurs (totalt 87 391 

kronor). 

Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringarna som tillsammans uppgår till 

en summa om 87 391 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga underlag från Redovisningsservice, Servicekontoret, 2022-05-19 

 

Beslutet expedieras till 

1. Redovisningsservice, Servicekontoret, jim.papavasiliou@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



T Ver.nr Resk.nr Fakturanr Belopp Konto Konto(T)

B 67616670 10070657 67616670 -46672,00 3216 Nyttokort
B 67616663 10070657 67616663 -7125,00 2671 Utgående moms 25%
B 67616663 10070657 67616663 -28500,00 3340 Förs av verks och entr t
B 67617356 10070657 67617356 -1018,75 2671 Utgående moms 25%
B 67617356 10070657 67617356 -4075,00 3340 Förs av verks och entr t

-87390,75 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Projekteringsframställan utökade lokaler, 

Sven Eriksonsgymnasiet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 

avseende utökade lokaler för Sven Eriksonsgymnasiet, Sven Eriksonsplatsen 1, 

Tekniska elementarskolan 2.    

      

 

 

 

Datum 

2022-06-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00462 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2022-05-24 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00462 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan utökade lokaler,  

Sven Eriksonsgymnasiet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 

avseende utökade lokaler för Sven Eriksonsgymnasiet, Sven Eriksonsplatsen 1, 

Tekniska elementarskolan 2.    

 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 

framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om utökat elevantal med 

ytterligare 255 elever. Framställan bygger också på Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 

gymnasiesärskola’.  

Dagens lokaler räcker inte till och en utökning är nödvändig. Ytor för 

uppehållsrum, lärosalar, grupprum, kårlokaler och toaletter behövs. Lokalisering 

för dessa lokaler blir i en ny byggnad belägen mellan hus 1 och hus 5 (hörnet 

Lillabrogatan och Sven Eriksonsgatan). Den arkitektoniska utformningen blir 

viktig eftersom byggnaden i detta läge blir exponerad. För att öka 

vuxennärvaron flyttar vaktmästeriet från hus 1. För att möta det ökade 

elevantalet behöver även matsalen i hus 5 att utökas i en yta där idag kårlokalen 

är belägen. Då ett antal träd kommer att behöva fällas sker viss komplettering 

av den gröna miljön.  

Byggstart beräknas preliminärt mars 2023 med preliminär inflyttning oktober 

2024. 

De utökade lokalerna beräknas uppgå till 1650 m² BTA och innebär ökade 

drifts- och kapitalkostnader med cirka 2,3 miljoner kronor per år 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022. . 

   

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för Sven Eriksonsgymnasiet utökade lokaler från 

Lokalförsörjningsnämnden 
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Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 

1(3) 

Datum 

2022-05-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00402 2.6.1.1 

 

Magnus Kleman 
Handläggare 
033 357044 
 

 

  

Projekteringsframställan för Sven Eriksongymnasiet 

utökade lokaler 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 

att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Sven Eriksonsgymnasiet utökade lokaler, Sven Eriksonsplatsen 1, Tekniska 

elementarskolan 2.        

 

Projektets handläggning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 

framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om utökat elevantal med 

ytterligare 255 elever. Framställan bygger också på Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 

gymnasiesärskola’. Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022.  

 

Projektbeskrivning och mål 

Förstudien har studerat hur Sven Eriksonsgymnasiet skall inrymma ytterligare 

ca 255 elever. Dagens lokaler räcker inte till och en utökning av lokaler är 

nödvändig. Ytor för uppehållsrum, lärosalar, grupprum, kårlokaler och toaletter 

behövs. För att möta det ökade elevantalet kommer matsalen i hus 5 och utökas 

i en yta där idag kårlokalen är. Lokalisering för dessa lokaler blir i en ny byggnad 

belägen mellan hus 1 och hus 5 (hörnet Lillabrogatan och Sven Eriksonsgatan).   

 

Förstudien visar på att en ny byggnad i tomtens västra läge är mest optimal. 

Byggnaden blir i detta läge väldigt exponerad, vilket kräver att den 

arkitektoniska utformningen blir viktig. Eftersom många av lokalerna är till för 

eleverna behövs det förstärkas med vuxennärvaro vilket resulterar i en flytt av 
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vaktmästeriet från hus 1, vilket ses som en bra lösning. Då ett antal träd 

kommer att behöva fällas sker viss komplettering av den gröna miljön.  

Förstudien visar skisserna på 1650 m² BTA, 1500 m² BRA.  

 

 

Tidplan 

Projektering höst 2022. Byggstart preliminärt mars 2023 med preliminär 

inflyttning oktober 2024. 

 

Ekonomi 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 272 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2021 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  4 133 641 kr Avser befintlig byggnad 

Befintlig driftskostnad  4 582 012 kr Avser befintlig byggnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,0%) av 
investeringen 1 730 235 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 600 000 kr Som konsekvens av investering 

Total kostnad 11 045 888 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2021 Förklaring 

Befintlig hyra  8 897 604 kr  

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 2 005 500 kr  

Total intäkt/hyra 10 903 104 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2021  

Totalhyra 10 903 104 kr  

Befintlig hyra - 8 897 604 kr  

Hyresförändring   2 005 500 kr  
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Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr LFN 2021-004022.6.1.1 

Projekteringsframställan Sven Erikssongymnasiet 
utökade lokaler 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Sven Eriksonsgymnasiet utökade lokaler, Sven Eriksonsplatsen 1, Tekniska 
elementarskolan 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 
framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om utökat elevantal med 
ytterligare 255 elever. Framställan bygger också på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens utredning om ’Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola’. Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022.  

Förstudien har studerat hur Sven Eriksonsgymnasiet skall inrymma ytterligare 
ca 255 elever. Dagens lokaler räcker inte till och en utökning av lokaler är 
nödvändig. Ytor för uppehållsrum, lärosalar, grupprum, kårlokaler och toaletter 
behövs. För att möta det ökade elevantalet kommer matsalen i hus 5 och utökas 
i en yta där idag kårlokalen är. Lokalisering för dessa lokaler blir i en ny byggnad 
belägen mellan hus 1 och hus 5 (hörnet Lillabrogatan och Sven Eriksonsgatan). 

   
Förstudien visar på att en ny byggnad i tomtens västra läge är mest optimal. 
Byggnaden blir i detta läge väldigt exponerad, vilket kräver att den 
arkitektoniska utformningen blir viktig. Eftersom många av lokalerna är till för 
eleverna behövs det förstärkas med vuxennärvaro vilket resulterar i en flytt av 
vaktmästeriet från hus 1, vilket ses som en bra lösning. Då ett antal träd 
kommer att behöva fällas sker viss komplettering av den gröna miljön.  

Förstudien visar skisserna på 1650 m² BTA, 1500 m² BRA.  

Projektering höst 2022. Byggstart preliminärt mars 2023 med preliminär 
inflyttning oktober 2024. 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 27 272 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 



Sven Eriksonsgymnasiet Tillbyggnad, skiss 2022-05-11

volym 

LILLA BROGATAN

SVEN ERIKSONSGATAN

BRODALSGATAN

VARBERGSVÄGEN



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anslagsframställan för ombyggnad av Särlaskolan 7-9 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna ytterligare 56 900 000 kronor utöver de 190 000 000 kronor som 

ingår i Borås Stads investeringsbudget 2022 avseende ombyggnad av 

Särlaskolan 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14 och därmed anvisa 

Lokalförsörjningsnämnden 246 900 000 kronor, under förutsättning att 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.       

          

 

 

 

Datum 

2022-06-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00334 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2022-05-24 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00334 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anslagsframställan för ombyggnad av Särlaskolan 7-9.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna ytterligare 56 900 000 kronor utöver de 190 000 000 kronor som 

ingår i Borås Stads investeringsbudget 2022 avseende ombyggnad av 

Särlaskolan 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14 och därmed anvisa 

Lokalförsörjningsnämnden 246 900 000 kronor, under förutsättning att 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.       

 

Sammanfattning  

Borås Stad behöver utöka antalet platser för 7-9 elever. Särlaskolan planerar 

därför att byggas om till en modern skola för ca 500 elever 

Projektet kommer att utföras i två etapper pga. kvarsittande verksamhet.  

Projektet ingår i Borås Stads investeringsbudget 2022 med 190 000 000 kronor 

men beräknas till 246 900 000 kronor, vilket innebär att Kommunfullmäktige 

behöver godkänna ytterligare 56 900 000 kronor.   

Ökningen beror på att det efter förstudien skett stora förändringar i omvärlden 

vilket lett till ökat prisläge inom branschen samt en högre indextakt. I det ökade 

anslaget finns även en bedömd riskpeng medräknad för att bland annat täcka 

eventuella indexökningar under byggtiden. Projektet byggs nu inom befintlig 

detaljplan vilket inneburit byggtekniskt utmanande moment och fördyrande 

konstruktionslösningar. Tidigare ambition med att behålla delar av befintliga 

installationer har konstaterats ej lämplig och dessa byts nu i dess helhet. 

Kostnader för mark och rivning var underskattade. Projektet har också tillförts 

ytterligare kvalitetshöjande funktioner. Åtgärder behöver genomföras för att 

skapa den säkerhetshöjande och attraktiva utemiljön mot Ramnasjön. 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 20 747 kronor och beräknas 

innebära ökade drifts- och kapitalkostnader med ca. 11,9 miljoner kronor. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad behöver utöka platser för 7-9 elever. Grundskolenämnden har 

därför i lokalresursplaneringen framställt behov till Lokalförsörjningsnämnden 

avseende om- och tillbyggnad av Särlaskolan. 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

En ny utformning för hur Särlaskolan kan bli en modern skola för ca 500 elever 

i år 7-9 har tagits fram efter projekteringsframställan. Den nya utformningen är 

inom gällande detaljplan för kvarteret Cedern 14.  

Idag är skolans lokaler till stor del otidsenliga och det föreslås generellt ett antal 

anpassningar till nutida pedagogiska arbetssätt. Det föreslås också specifika 

anpassningar för att få en väl fungerande 7-9-skola, t.ex. byggs nya specialsalar, 

grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Nuvarande byggnad för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänt och 

föreslår rivas. Istället görs en ny tillbyggnad med större idrottshall (34*17 m), ny 

matsal och modernt tillagningskök. Lokaler för administration, elevhälsa och 

personalutrymmen får ombyggda lokaler i befintlig byggnad. I den nya 

utformningen tillskapas en ljusgård där tillbyggnaden möter huvudbyggnaden.  

Nya parkeringsplatser tillskapas genom att omvandla marken mellan 

Ahremarkshuset och Särlaskolan. Den befintliga kulle som finns mellan 

Särlaskolans nuvarande idrottshall och Ramnasjön tas bort för att skapa en 

utomhusyta för skolans verksamhet, men skapar också en ökad trygghet på 

kvällstid då denna yta varit dold för omgivningen.  

Tidplan 

Projektet kommer att utföras i två etapper pga. kvarsittande verksamhet.  

Byggstart beräknas för etapp 1 till preliminärt september 2022 och med 

preliminär inflyttning februari 2024. Byggstart beräknas för etapp 2 till 

preliminärt februari 2024 med preliminär inflyttning februari 2025. 

Ekonomi 

Projektet ingår i Borås Stads investeringsbudget 2022 med 190 000 000 kronor. 

Projektet utförs i formen av en samverkansentreprenad och budgeten beräknas 

till 246 900 000 kronor, vilket innebär behov av ett utökat investeringsutrymme 

på 56 900 000 kronor.   

Från kostnadsbedömningen i förstudien har det skett stora förändringar i 

omvärlden vilket lett till ökat prisläge inom branschen samt en högre indextakt 

än normalt. I det ökade anslaget finns också en bedömd riskpeng medräknad 

för att bland annat täcka eventuella indexökningar under byggtiden. Projektet 

byggs nu inom befintlig detaljplan vilket bland annat inneburit byggtekniskt 

utmanande moment och fördyrande konstruktionslösningar för exempelvis 

idrottshall. Tidigare ambition med att behålla delar av befintliga installationer 

har konstaterats ej lämplig och dessa byts nu i dess helhet. Tidigare bedömning 

av kostnader för mark och rivning har varit underskattade. Geotekniska 

undersökningar har påvisat förekomst av berg som behöver omhändertas vid 

grundläggning av nya byggnadsdelar. Projektet har också tillförts ytterligare 

kvalitetshöjande funktioner så som markiser och solceller. Kompensations-

åtgärder kommer krävas för att skapa den säkerhetshöjande och attraktiva 

utemiljön mot Ramnasjön. 
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Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 20 747 kronor och beräknas 

innebära ökade drifts- och kapitalkostnader med ca. 11,9 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan Särlaskolan ombyggnation 7-9 från 

Lokalförsörjningsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 

1(5) 

Datum 

2022-05-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00172 2.6.1.1 

 

Kristoffer Gråhns 
Handläggare 
033 357204 
 

 

 

Anslagsframställan Särlaskolan ombyggnation 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Särlaskolan 

ombyggnad 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.        

 

Projektets handläggning 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad 

av Särlaskolan. Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter 

för Grundskoleförvaltningen. Förstudiekonto öppnades 2016-02-23. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2021-03-23 att godkänna 

Projekteringsframställan gällande fortsatt projektering av Särlaskolan 

ombyggnad 7-9, vilken tillstyrkes av Grundskolenämnden 2021-04-28 och 

godkändes av Kommunstyrelsen 2021-05-17. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 

projektbudget om 190 000 000 kr. 

Projektbeskrivning och mål 

Projekteringen har skett i nära samarbete med representanter från 

Grundskoleförvaltningen och projektet utförs i formen av en 

samverkansentreprenad. En ny utformning för hur Särlaskolan kan bli en 

modern skola för ca 500 elever i år 7-9 har tagits fram efter 

projekteringsframställan. Den nya utformningen håller sig idag inom gällande 

detaljplan för kvarteret Cedern 14.  

Idag är skolans lokaler till stor del otidsenliga och det föreslås generellt ett antal 

anpassningar till nutida pedagogiska arbetssätt. Det föreslås också specifika 



Borås Stad 
Datum 

2022-05-06 
 Sida 

2(5) 

 

 

anpassningar för att få en väl fungerande 7-9-skola, t.ex. byggs nya specialsalar, 

grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Nuvarande byggnad för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänt och 

föreslås här rivas. Istället görs en ny tillbyggnad med större idrottshall (34*17 

m), ny matsal och modernt tillagningskök. Lokaler för administration, elevhälsa 

och personalutrymmen får ombyggda lokaler i befintlig byggnad. Arbete har 

lagts ned för att få en bra logistik för hela skolan. All in- och utleverans som 

kräver lastfordon sker i anslutning till storkökets varuintag, skilt från ytor där 

elever vistas.  

I den nya utformningen tillskapas en ljusgård där tillbyggnaden möter 

huvudbyggnaden. Denna yta blir en tilltalande mötesplats för elever och lärare.   

Nya parkeringsplatser tillskapas genom att omvandla marken mellan 

Ahremarkshuset och Särlaskolan, där infart till parkeringsplatserna kommer att 

ske via Göteborgsvägen. För inlastning samt angöring skapas en ny infart 

sydväst från Göteborgsvägen. Förslaget om ny infart har tagits fram i samråd 

med övriga förvaltningar. 

Den befintliga kulle som finns mellan Särlaskolans nuvarande idrottshall och 

Ramnasjön tas bort för att skapa en tilltalande utomhusyta för skolans 

verksamhet, men skapar också en ökad trygghet på kvällstid då denna yta varit 

dold för omgivningen. Nu öppnas skolan upp mot Ramnasjön. Utformningen 

har arbetats fram i samarbete med Tekniska förvaltningen. 

Inom projektets utformning har en dialog fört med eleverna om utformningen 

av främst utemiljön.  

Särlaskolan kommer ha en totalt 11 902 m² BTA (10 776 m² BRA) när den står 

klar. Befintlig ombyggd skola är 8449 m² BTA och tillkommande yta är 3453 

m² BTA. 

Solceller kommer placeras på taket till den nya idrottshallen. Skolans lokaler 

kommer att P-märkas enligt RISE certifieringsreglerregler. Dessutom kommer 

lokalerna att tillgänglighetsanpassas enligt Västra Götalands riktlinjer nivå grön. 

Kulturnämnden kommer investera i konstnärlig utsmyckning på Särlaskolan. 

En konstnär är upphandlad och kommer ihop med skolans elever under hösten 

2022 arbeta fram idéer för konstverk i den nya ljusgården.  

 

Konsekvensanalys lokaler 

Staden behöver utöka platser för 7-9 elever, därför är det viktigt att projektet 

genomförs enligt planerna.  

Projektet kommer att utföras i två etapper pga. kvarsittande verksamhet. 

Undervisning av idrott samt hemkunskap evakueras under den första etappen 
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till annan lokal. En modul för administration, elevhälsa samt bibliotek tillförs på 

skolgården under den första etappen. 

Nuvarande moduler som är etablerade på skolans gård omvandlas från 

undervisningssalar till en enkel matsal/uppehållsrum för eleverna under tiden 

den nya matsalen byggs. Eleverna får mat levererade från andra skolor inom 

Borås Stad. 

Tidplan 

Byggstart etapp 1 preliminärt september 2022 med preliminär inflyttning 

februari 2024. Byggstart etapp 2 preliminärt februari 2024 med preliminär 

inflyttning februari 2025. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på framtagen riktpris i samverkan med 

entreprenör.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 20 747 kronor. 

Projektet kommer att ha ett utökat anslag om 56,9 mkr. Från kostnads-

bedömningen i förstudien har det skett stora förändringar i vår omvärld vilket 

lett till ökat prisläge inom branschen samt en högre indextakt än normalt. I det 

ökade anslaget finns också en bedömd riskpeng medräknad för att bland annat 

täcka eventuella indexökningar under byggtiden. Projektet byggs nu inom 

befintlig detaljplan vilket bland annat inneburit byggtekniskt utmanande 

moment och fördyrande konstruktionslösningar för exempelvis idrottshall. 

Tidigare ambition med att behålla delar av befintliga installationer har 

konstaterats ej lämplig och dessa byts nu i dess helhet. Tidigare bedömning av 

kostnader för mark och rivning har varit underskattade. Geotekniska 

undersökningar har påvisat förekomst av berg som behöver omhändertas vid 

grundläggning av nya byggnadsdelar. Projektet har också tillförts ytterligare 

kvalitetshöjande funktioner så som markiser och solceller. Kompensations-

åtgärder kommer krävas för att skapa den säkerhetshöjande och attraktiva 

utemiljön mot Ramnasjön. 

Byggentreprenad inkl. mark                231 900 000 kr             

Projektering                 2 500 000 kr             

Kontroll och besiktning                500 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 2 200 000 kr  

Oförutsett  8 000 000 kr  

Byggherrekostnad 1 500 000 kr  

Ränta under byggtid 300 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  246 900 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2022 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  848 170 kr Avser befintlig byggnad 
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Befintlig driftskostnad  2 488 186 kr 

Avser befintlig byggnad exkl. 
befintlig idrottshall, kök och 
matsal 

Ny kapitalkostnad (rta 1,0%) av 
investeringen 10 865 792 kr  

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 1 035 900 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 15 238 048 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2022 Förklaring 

Ny schablonhyra  13 728 624 kr   

Total intäkt/hyra 13 728 624 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2022  

Totalhyra 13 728 624 kr  

Befintlig schablonhyra - 7 007 073 kr  

Hyresförändring 6 721 551 kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2022-05-06 
 Sida 

5(5) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskolenämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 
 



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Särlaskolan om - och tillbyggnad

Upphandlingsform Totalentreprenad i samverkan

Objekts-/projektnr  / 61880

Färdigställt 2022-05-17

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 23 318 000 9,44% 23 318 000 9,44%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 

/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

38 093 720 15,43% 38 093 720 15,43%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 15 735 000 6,37% 15 735 000 6,37%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 8 814 000 3,57% 8 814 000 3,57%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

21 941 000 8,89% 21 941 000 8,89%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 23 269 000 9,42% 23 269 000 9,42%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 83 081 280 33,65% 83 081 280 33,65%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 1 341 000 0,54% 1 341 000 0,54%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 9 807 000 3,97% 9 807 000 3,97% Delsumma

225 400 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 9 000 000 3,65% 9 000 000 3,65%

Bygg- och projektledning 1 500 000 0,61% 1 500 000 0,61%

Kreditivräntor 300 000 0,12% 300 000 0,12%

Myndighetskostnader 200 000 0,08% 200 000 0,08%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 500 000 0,20% 500 000 0,20%

Oförutsett 8 000 000 3,24% 8 000 000 3,24% Delsumma

0,00% 0,00% 19 500 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 2 000 000 0,81% 2 000 000 0,81%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 246 900 000 1,00 0 0 246 900 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 246 900 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -246 900 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 
Finansiering 

( PLU, ENERGI 
etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Särlaskolan om - och tillbyggnad

Upphandlingsform Totalentreprenad i samverkan

Objekts-/projektnr 0  / 61880

Färdigställt 2022-05-17

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 1900-01-00

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 23 318 000

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
2 017 307 25 335 307 30 844 510

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

38 093 720

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

15 735 000

Anslutningsavgifter
2 000 000

Övrigt post - fördelning
4 656 877 60 485 597 80 756 070

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

8 814 000

Övrigt post - fördelning
762 524 9 576 524 30 319 217

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 

övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

21 941 000

Övrigt post - fördelning
1 898 179 23 839 179 30 794 639

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

23 269 000

Övrigt post - fördelning
2 013 068 25 282 068 20 1 264 103

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 

va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 

kyla, storköksutrustning

83 081 280

Övrigt post - fördelning
7 187 600 90 268 880 25 3 610 755

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
1 341 000

Övrigt post - fördelning
116 014 1 457 014 15 97 134

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 9 807 000

Övrigt post - fördelning
848 432 10 655 432 15 710 362

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 246 900 000 Avskrivn/ år = 8 396 792 kr

Ränta = 1,00% Ränta = 2 469 000

Kapitalkostnad år 1= 10 865 792

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: Särlaskolan om- och tillbyggnad

Projekt nr: 61880

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) 2022-05-17 2021-xx-xx 2021-xx-xx 2021-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2022-05-17 2021-xx-xx 2021-xx-xx 2021-xx-xx

Budget

Anslag

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 231 900 Myndighetskostnader 2 200

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 200
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 2 000
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 2 500

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 500
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 200
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 100
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 200
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 100
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 200
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 100
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 100
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 300
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 700

Summa entreprenadutgift 231 900 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 7 000 Kostnader för kontroll 500
Summa utgifter projektet 238 900 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 200
Utgifter för ersättningslokaler 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 300

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 8 000 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 1 500
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 300

Summa total för projektet 246 900 9852 8125   Ränta under byggtid 300

Yta m² BTA 11 902 11 902 11 902 11 902 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 20 744 0 0 0 Summa byggherrekostnad 7 000
Utgift entreprenad kr/m² BTA 19 484 0 0 0
Utgift byggherre kr/m² BTA 588 0 0 0

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr LFN 2022-001722.6.1.1 

Anslagsframställan Särlaskolan ombyggnation 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Särlaskolan 
ombyggnad 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad 
av Särlaskolan. Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter 
för Grundskoleförvaltningen. Förstudiekonto öppnades 2016-02-23. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 190 000 000 kr. 

Projekteringen har skett i nära samarbete med representanter från 
Grundskoleförvaltningen och projektet utförs i formen av en 
samverkansentreprenad. En ny utformning för hur Särlaskolan kan bli en 
modern skola för ca 500 elever i år 7-9 har tagits fram efter 
projekteringsframställan. Den nya utformningen håller sig idag inom gällande 
detaljplan för kvarteret Cedern 14.  

Idag är skolans lokaler till stor del otidsenliga och det föreslås generellt ett antal 
anpassningar till nutida pedagogiska arbetssätt. Det föreslås också specifika 
anpassningar för att få en väl fungerande 7-9-skola, t.ex. byggs nya specialsalar, 
grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Nuvarande byggnad för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänt och 
föreslås här rivas. Istället görs en ny tillbyggnad med större idrottshall (34*17 
m), ny matsal och modernt tillagningskök. Lokaler för administration, elevhälsa 
och personalutrymmen får ombyggda lokaler i befintlig byggnad. Arbete har 
lagts ned för att få en bra logistik för hela skolan. All in- och utleverans som 
kräver lastfordon sker i anslutning till storkökets varuintag, skilt från ytor där 
elever vistas.  

I den nya utformningen tillskapas en ljusgård där tillbyggnaden möter 
huvudbyggnaden. Denna yta blir en tilltalande mötesplats för elever och lärare.   

Nya parkeringsplatser tillskapas genom att omvandla marken mellan 
Ahremarkshuset och Särlaskolan, där infart till parkeringsplatserna kommer att 
ske via Göteborgsvägen. För inlastning samt angöring skapas en ny infart 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

sydväst från Göteborgsvägen. Förslaget om ny infart har tagits fram i samråd 
med övriga förvaltningar. 

Den befintliga kulle som finns mellan Särlaskolans nuvarande idrottshall och 
Ramnasjön tas bort för att skapa en tilltalande utomhusyta för skolans 
verksamhet, men skapar också en ökad trygghet på kvällstid då denna yta varit 
dold för omgivningen. Nu öppnas skolan upp mot Ramnasjön. Utformningen 
har arbetats fram i samarbete med Tekniska förvaltningen. 

Inom projektets utformning har en dialog fört med eleverna om utformningen 
av främst utemiljön.  

Särlaskolan kommer ha en totalt 11 902 m² BTA (10 776 m² BRA) när den står 
klar. Befintlig ombyggd skola är 8449 m² BTA och tillkommande yta är 3453 
m² BTA. 

Solceller kommer placeras på taket till den nya idrottshallen. Skolans lokaler 
kommer att P-märkas enligt RISE certifieringsreglerregler. Dessutom kommer 
lokalerna att tillgänglighetsanpassas enligt Västra Götalands riktlinjer nivå grön. 

Kulturnämnden kommer investera i konstnärlig utsmyckning på Särlaskolan. 
En konstnär är upphandlad och kommer ihop med skolans elever under hösten 
2022 arbeta fram idéer för konstverk i den nya ljusgården. Staden behöver 
utöka platser för 7-9 elever, därför är det viktigt att projektet genomförs enligt 
planerna.  

Projektet kommer att utföras i två etapper pga. kvarsittande verksamhet. 
Undervisning av idrott samt hemkunskap evakueras under den första etappen 
till annan lokal. En modul för administration, elevhälsa samt bibliotek tillförs på 
skolgården under den första etappen. 

Nuvarande moduler som är etablerade på skolans gård omvandlas från 
undervisningssalar till en enkel matsal/uppehållsrum för eleverna under tiden 
den nya matsalen byggs. Eleverna får mat levererade från andra skolor inom 
Borås Stad. 

Byggstart etapp 1 preliminärt september 2022 med preliminär inflyttning 
februari 2024. Byggstart etapp 2 preliminärt februari 2024 med preliminär 
inflyttning februari 2025. 

Projektets budget är baserad på framtagen riktpris i samverkan med 
entreprenör.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 20 747 kronor. 

Projektet kommer att ha ett utökat anslag om 56,9 mkr. Från kostnads-
bedömningen i förstudien har det skett stora förändringar i vår omvärld vilket 
lett till ökat prisläge inom branschen samt en högre indextakt än normalt. I det 
ökade anslaget finns också en bedömd riskpeng medräknad för att bland annat 
täcka eventuella indexökningar under byggtiden. Projektet byggs nu inom 
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befintlig detaljplan vilket bland annat inneburit byggtekniskt utmanande 
moment och fördyrande konstruktionslösningar för exempelvis idrottshall. 
Tidigare ambition med att behålla delar av befintliga installationer har 
konstaterats ej lämplig och dessa byts nu i dess helhet. Tidigare bedömning av 
kostnader för mark och rivning har varit underskattade. Geotekniska 
undersökningar har påvisat förekomst av berg som behöver omhändertas vid 
grundläggning av nya byggnadsdelar. Projektet har också tillförts ytterligare 
kvalitetshöjande funktioner så som markiser och solceller. Kompensations-
åtgärder kommer krävas för att skapa den säkerhetshöjande och attraktiva 
utemiljön mot Ramnasjön. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 
2. Budgetsammanställning 
3. Investeringskalkyl 
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Kristoffer Gråhns 
Handläggare 
033 357204 
 

 

 

Anslagsframställan Särlaskolan ombyggnation 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Särlaskolan 

ombyggnad 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.        

 

Projektets handläggning 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad 

av Särlaskolan. Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter 

för Grundskoleförvaltningen. Förstudiekonto öppnades 2016-02-23. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2021-03-23 att godkänna 

Projekteringsframställan gällande fortsatt projektering av Särlaskolan 

ombyggnad 7-9, vilken tillstyrkes av Grundskolenämnden 2021-04-28 och 

godkändes av Kommunstyrelsen 2021-05-17. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 

projektbudget om 190 000 000 kr. 

Projektbeskrivning och mål 

Projekteringen har skett i nära samarbete med representanter från 

Grundskoleförvaltningen och projektet utförs i formen av en 

samverkansentreprenad. En ny utformning för hur Särlaskolan kan bli en 

modern skola för ca 500 elever i år 7-9 har tagits fram efter 

projekteringsframställan. Den nya utformningen håller sig idag inom gällande 

detaljplan för kvarteret Cedern 14.  

Idag är skolans lokaler till stor del otidsenliga och det föreslås generellt ett antal 

anpassningar till nutida pedagogiska arbetssätt. Det föreslås också specifika 
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anpassningar för att få en väl fungerande 7-9-skola, t.ex. byggs nya specialsalar, 

grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Nuvarande byggnad för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänt och 

föreslås här rivas. Istället görs en ny tillbyggnad med större idrottshall (34*17 

m), ny matsal och modernt tillagningskök. Lokaler för administration, elevhälsa 

och personalutrymmen får ombyggda lokaler i befintlig byggnad. Arbete har 

lagts ned för att få en bra logistik för hela skolan. All in- och utleverans som 

kräver lastfordon sker i anslutning till storkökets varuintag, skilt från ytor där 

elever vistas.  

I den nya utformningen tillskapas en ljusgård där tillbyggnaden möter 

huvudbyggnaden. Denna yta blir en tilltalande mötesplats för elever och lärare.   

Nya parkeringsplatser tillskapas genom att omvandla marken mellan 

Ahremarkshuset och Särlaskolan, där infart till parkeringsplatserna kommer att 

ske via Göteborgsvägen. För inlastning samt angöring skapas en ny infart 

sydväst från Göteborgsvägen. Förslaget om ny infart har tagits fram i samråd 

med övriga förvaltningar. 

Den befintliga kulle som finns mellan Särlaskolans nuvarande idrottshall och 

Ramnasjön tas bort för att skapa en tilltalande utomhusyta för skolans 

verksamhet, men skapar också en ökad trygghet på kvällstid då denna yta varit 

dold för omgivningen. Nu öppnas skolan upp mot Ramnasjön. Utformningen 

har arbetats fram i samarbete med Tekniska förvaltningen. 

Inom projektets utformning har en dialog fört med eleverna om utformningen 

av främst utemiljön.  

Särlaskolan kommer ha en totalt 11 902 m² BTA (10 776 m² BRA) när den står 

klar. Befintlig ombyggd skola är 8449 m² BTA och tillkommande yta är 3453 

m² BTA. 

Solceller kommer placeras på taket till den nya idrottshallen. Skolans lokaler 

kommer att P-märkas enligt RISE certifieringsreglerregler. Dessutom kommer 

lokalerna att tillgänglighetsanpassas enligt Västra Götalands riktlinjer nivå grön. 

Kulturnämnden kommer investera i konstnärlig utsmyckning på Särlaskolan. 

En konstnär är upphandlad och kommer ihop med skolans elever under hösten 

2022 arbeta fram idéer för konstverk i den nya ljusgården.  

 

Konsekvensanalys lokaler 

Staden behöver utöka platser för 7-9 elever, därför är det viktigt att projektet 

genomförs enligt planerna.  

Projektet kommer att utföras i två etapper pga. kvarsittande verksamhet. 

Undervisning av idrott samt hemkunskap evakueras under den första etappen 
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till annan lokal. En modul för administration, elevhälsa samt bibliotek tillförs på 

skolgården under den första etappen. 

Nuvarande moduler som är etablerade på skolans gård omvandlas från 

undervisningssalar till en enkel matsal/uppehållsrum för eleverna under tiden 

den nya matsalen byggs. Eleverna får mat levererade från andra skolor inom 

Borås Stad. 

Tidplan 

Byggstart etapp 1 preliminärt september 2022 med preliminär inflyttning 

februari 2024. Byggstart etapp 2 preliminärt februari 2024 med preliminär 

inflyttning februari 2025. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på framtagen riktpris i samverkan med 

entreprenör.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 20 747 kronor. 

Projektet kommer att ha ett utökat anslag om 56,9 mkr. Från kostnads-

bedömningen i förstudien har det skett stora förändringar i vår omvärld vilket 

lett till ökat prisläge inom branschen samt en högre indextakt än normalt. I det 

ökade anslaget finns också en bedömd riskpeng medräknad för att bland annat 

täcka eventuella indexökningar under byggtiden. Projektet byggs nu inom 

befintlig detaljplan vilket bland annat inneburit byggtekniskt utmanande 

moment och fördyrande konstruktionslösningar för exempelvis idrottshall. 

Tidigare ambition med att behålla delar av befintliga installationer har 

konstaterats ej lämplig och dessa byts nu i dess helhet. Tidigare bedömning av 

kostnader för mark och rivning har varit underskattade. Geotekniska 

undersökningar har påvisat förekomst av berg som behöver omhändertas vid 

grundläggning av nya byggnadsdelar. Projektet har också tillförts ytterligare 

kvalitetshöjande funktioner så som markiser och solceller. Kompensations-

åtgärder kommer krävas för att skapa den säkerhetshöjande och attraktiva 

utemiljön mot Ramnasjön. 

Byggentreprenad inkl. mark                231 900 000 kr             

Projektering                 2 500 000 kr             

Kontroll och besiktning                500 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 2 200 000 kr  

Oförutsett  8 000 000 kr  

Byggherrekostnad 1 500 000 kr  

Ränta under byggtid 300 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  246 900 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2022 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  848 170 kr Avser befintlig byggnad 
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Befintlig driftskostnad  2 488 186 kr 

Avser befintlig byggnad exkl. 
befintlig idrottshall, kök och 
matsal 

Ny kapitalkostnad (rta 1,0%) av 
investeringen 10 865 792 kr  

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 1 035 900 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 15 238 048 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2022 Förklaring 

Ny schablonhyra  13 728 624 kr   

Total intäkt/hyra 13 728 624 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2022  

Totalhyra 13 728 624 kr  

Befintlig schablonhyra - 7 007 073 kr  

Hyresförändring 6 721 551 kr  
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Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskolenämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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§ 73 Dnr LFN 2022-001722.6.1.1 

Anslagsframställan Särlaskolan ombyggnation 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Särlaskolan 
ombyggnad 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad 
av Särlaskolan. Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter 
för Grundskoleförvaltningen. Förstudiekonto öppnades 2016-02-23. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 190 000 000 kr. 

Projekteringen har skett i nära samarbete med representanter från 
Grundskoleförvaltningen och projektet utförs i formen av en 
samverkansentreprenad. En ny utformning för hur Särlaskolan kan bli en 
modern skola för ca 500 elever i år 7-9 har tagits fram efter 
projekteringsframställan. Den nya utformningen håller sig idag inom gällande 
detaljplan för kvarteret Cedern 14.  

Idag är skolans lokaler till stor del otidsenliga och det föreslås generellt ett antal 
anpassningar till nutida pedagogiska arbetssätt. Det föreslås också specifika 
anpassningar för att få en väl fungerande 7-9-skola, t.ex. byggs nya specialsalar, 
grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Nuvarande byggnad för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänt och 
föreslås här rivas. Istället görs en ny tillbyggnad med större idrottshall (34*17 
m), ny matsal och modernt tillagningskök. Lokaler för administration, elevhälsa 
och personalutrymmen får ombyggda lokaler i befintlig byggnad. Arbete har 
lagts ned för att få en bra logistik för hela skolan. All in- och utleverans som 
kräver lastfordon sker i anslutning till storkökets varuintag, skilt från ytor där 
elever vistas.  

I den nya utformningen tillskapas en ljusgård där tillbyggnaden möter 
huvudbyggnaden. Denna yta blir en tilltalande mötesplats för elever och lärare.   

Nya parkeringsplatser tillskapas genom att omvandla marken mellan 
Ahremarkshuset och Särlaskolan, där infart till parkeringsplatserna kommer att 
ske via Göteborgsvägen. För inlastning samt angöring skapas en ny infart 
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sydväst från Göteborgsvägen. Förslaget om ny infart har tagits fram i samråd 
med övriga förvaltningar. 

Den befintliga kulle som finns mellan Särlaskolans nuvarande idrottshall och 
Ramnasjön tas bort för att skapa en tilltalande utomhusyta för skolans 
verksamhet, men skapar också en ökad trygghet på kvällstid då denna yta varit 
dold för omgivningen. Nu öppnas skolan upp mot Ramnasjön. Utformningen 
har arbetats fram i samarbete med Tekniska förvaltningen. 

Inom projektets utformning har en dialog fört med eleverna om utformningen 
av främst utemiljön.  

Särlaskolan kommer ha en totalt 11 902 m² BTA (10 776 m² BRA) när den står 
klar. Befintlig ombyggd skola är 8449 m² BTA och tillkommande yta är 3453 
m² BTA. 

Solceller kommer placeras på taket till den nya idrottshallen. Skolans lokaler 
kommer att P-märkas enligt RISE certifieringsreglerregler. Dessutom kommer 
lokalerna att tillgänglighetsanpassas enligt Västra Götalands riktlinjer nivå grön. 

Kulturnämnden kommer investera i konstnärlig utsmyckning på Särlaskolan. 
En konstnär är upphandlad och kommer ihop med skolans elever under hösten 
2022 arbeta fram idéer för konstverk i den nya ljusgården. Staden behöver 
utöka platser för 7-9 elever, därför är det viktigt att projektet genomförs enligt 
planerna.  

Projektet kommer att utföras i två etapper pga. kvarsittande verksamhet. 
Undervisning av idrott samt hemkunskap evakueras under den första etappen 
till annan lokal. En modul för administration, elevhälsa samt bibliotek tillförs på 
skolgården under den första etappen. 

Nuvarande moduler som är etablerade på skolans gård omvandlas från 
undervisningssalar till en enkel matsal/uppehållsrum för eleverna under tiden 
den nya matsalen byggs. Eleverna får mat levererade från andra skolor inom 
Borås Stad. 

Byggstart etapp 1 preliminärt september 2022 med preliminär inflyttning 
februari 2024. Byggstart etapp 2 preliminärt februari 2024 med preliminär 
inflyttning februari 2025. 

Projektets budget är baserad på framtagen riktpris i samverkan med 
entreprenör.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 20 747 kronor. 

Projektet kommer att ha ett utökat anslag om 56,9 mkr. Från kostnads-
bedömningen i förstudien har det skett stora förändringar i vår omvärld vilket 
lett till ökat prisläge inom branschen samt en högre indextakt än normalt. I det 
ökade anslaget finns också en bedömd riskpeng medräknad för att bland annat 
täcka eventuella indexökningar under byggtiden. Projektet byggs nu inom 
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befintlig detaljplan vilket bland annat inneburit byggtekniskt utmanande 
moment och fördyrande konstruktionslösningar för exempelvis idrottshall. 
Tidigare ambition med att behålla delar av befintliga installationer har 
konstaterats ej lämplig och dessa byts nu i dess helhet. Tidigare bedömning av 
kostnader för mark och rivning har varit underskattade. Geotekniska 
undersökningar har påvisat förekomst av berg som behöver omhändertas vid 
grundläggning av nya byggnadsdelar. Projektet har också tillförts ytterligare 
kvalitetshöjande funktioner så som markiser och solceller. Kompensations-
åtgärder kommer krävas för att skapa den säkerhetshöjande och attraktiva 
utemiljön mot Ramnasjön. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 
2. Budgetsammanställning 
3. Investeringskalkyl 
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B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: Särlaskolan om- och tillbyggnad

Projekt nr: 61880

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) 2022-05-17 2021-xx-xx 2021-xx-xx 2021-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2022-05-17 2021-xx-xx 2021-xx-xx 2021-xx-xx

Budget

Anslag

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 231 900 Myndighetskostnader 2 200

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 200
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 2 000
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 2 500

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 500
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 200
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 100
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 200
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 100
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 200
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 100
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 100
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 300
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 700

Summa entreprenadutgift 231 900 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 7 000 Kostnader för kontroll 500
Summa utgifter projektet 238 900 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 200
Utgifter för ersättningslokaler 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 300

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 8 000 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 1 500
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 300

Summa total för projektet 246 900 9852 8125   Ränta under byggtid 300

Yta m² BTA 11 902 11 902 11 902 11 902 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 20 744 0 0 0 Summa byggherrekostnad 7 000
Utgift entreprenad kr/m² BTA 19 484 0 0 0
Utgift byggherre kr/m² BTA 588 0 0 0

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Särlaskolan om - och tillbyggnad

Upphandlingsform Totalentreprenad i samverkan

Objekts-/projektnr  / 61880

Färdigställt 2022-05-17

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 23 318 000 9,44% 23 318 000 9,44%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 

/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

38 093 720 15,43% 38 093 720 15,43%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 15 735 000 6,37% 15 735 000 6,37%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 8 814 000 3,57% 8 814 000 3,57%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

21 941 000 8,89% 21 941 000 8,89%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 23 269 000 9,42% 23 269 000 9,42%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 83 081 280 33,65% 83 081 280 33,65%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 1 341 000 0,54% 1 341 000 0,54%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 9 807 000 3,97% 9 807 000 3,97% Delsumma

225 400 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 9 000 000 3,65% 9 000 000 3,65%

Bygg- och projektledning 1 500 000 0,61% 1 500 000 0,61%

Kreditivräntor 300 000 0,12% 300 000 0,12%

Myndighetskostnader 200 000 0,08% 200 000 0,08%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 500 000 0,20% 500 000 0,20%

Oförutsett 8 000 000 3,24% 8 000 000 3,24% Delsumma

0,00% 0,00% 19 500 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 2 000 000 0,81% 2 000 000 0,81%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 246 900 000 1,00 0 0 246 900 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 246 900 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -246 900 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 
Finansiering 

( PLU, ENERGI 
etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Särlaskolan om - och tillbyggnad

Upphandlingsform Totalentreprenad i samverkan

Objekts-/projektnr 0  / 61880

Färdigställt 2022-05-17

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 1900-01-00

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 23 318 000

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
2 017 307 25 335 307 30 844 510

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

38 093 720

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

15 735 000

Anslutningsavgifter
2 000 000

Övrigt post - fördelning
4 656 877 60 485 597 80 756 070

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

8 814 000

Övrigt post - fördelning
762 524 9 576 524 30 319 217

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 

övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

21 941 000

Övrigt post - fördelning
1 898 179 23 839 179 30 794 639

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

23 269 000

Övrigt post - fördelning
2 013 068 25 282 068 20 1 264 103

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 

va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 

kyla, storköksutrustning

83 081 280

Övrigt post - fördelning
7 187 600 90 268 880 25 3 610 755

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
1 341 000

Övrigt post - fördelning
116 014 1 457 014 15 97 134

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 9 807 000

Övrigt post - fördelning
848 432 10 655 432 15 710 362

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 246 900 000 Avskrivn/ år = 8 396 792 kr

Ränta = 1,00% Ränta = 2 469 000

Kapitalkostnad år 1= 10 865 792

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förhyrning - ersättning för Klintesgatan 20B och 

Kvibergsgatan 17 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag för ersättning till 

Klintesgatan 20 B och Kvibergsgatan 17 under förutsättning att Vård- och 

äldrenämnden tillstyrker förslaget. 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00464 2.6.1.2 Programområde 05 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2022-05-25 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00464 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förhyrning - ersättning för Klintesgatan 20B och 

Kvibergsgatan 17 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag för ersättning till 

Klintesgatan 20 B och Kvibergsgatan 17 under förutsättning att Vård- och 

äldrenämnden tillstyrker förslaget. 

Ärendet i sin helhet 

Behov föreligger för resursgruppen att flytta ur lokalerna på Klintesgatan 20B 

efter erhållen 6:6A. Önskemålet ifrån verksamheten är att slå ihop delar av 

Klintesgatan 20B och Kvibergsgatan 17 då det inte går att uppnå rätt standard i 

nuvarande ytor samt detta förslag ger en effektivisering för verksamheten. Det 

nya avtalet på Armbågavägen 3 är på 10 år, ytan är ca 740 kvm och hyran 

beräknas till 1 585 kr/kvm. 

Verksamheten står för inköp av maskiner, dess underhåll och serviceavtal. 

Fastighetsägaren tillhandahåller 10st laddstationer som delas mellan 

hyresgästerna i huset. 

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut, ritning samt avtalsförslag, 2022-05-17 

2. "[Bilaga, datum]"  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Nytt avtal, Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Armbåga 1
Adress Armbågavägen 3
Hyresvärd Cernera Armbåga 1 KB
Yta ca 740 kvm
Hyra 1 172 900 1 585 kr/kvm
Index 60%
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2023-06-01
Moms Exkl.

Hyra Vård och äldrenämnden
Yta
Schablonhyra ny 1 604 kr/kvm
Årshyra 1 186 960 kr/år

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

ca 740 kvm



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr LFN 2022-001822.6.1.2 

Förhyrning - ersättning för Klintesgatan 20B och 
Kvibergsgatan 17  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Behov föreligger för resursgruppen att flytta ur lokalerna på Klintesgatan 20B 
efter erhållen 6:6A. Önskemålet ifrån verksamheten är att slå ihop delar av 
Klintesgatan 20B och Kvibergsgatan 17 då det inte går att uppnå rätt standard i 
nuvarande ytor samt detta förslag ger en effektivisering för verksamheten.  

Verksamheten står för inköp av maskiner, dess underhåll och serviceavtal. 

Fastighetsägaren tillhandahåller 10st laddstationer som delas mellan 
hyresgästerna i huset. 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning 

3. Framställan Önskemål om nya lokaler för tvätteri 

 





 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr LFN 2022-001822.6.1.2 

Förhyrning - ersättning för Klintesgatan 20B och 
Kvibergsgatan 17  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Behov föreligger för resursgruppen att flytta ur lokalerna på Klintesgatan 20B 
efter erhållen 6:6A. Önskemålet ifrån verksamheten är att slå ihop delar av 
Klintesgatan 20B och Kvibergsgatan 17 då det inte går att uppnå rätt standard i 
nuvarande ytor samt detta förslag ger en effektivisering för verksamheten.  

Verksamheten står för inköp av maskiner, dess underhåll och serviceavtal. 

Fastighetsägaren tillhandahåller 10st laddstationer som delas mellan 
hyresgästerna i huset. 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning 

3. Framställan Önskemål om nya lokaler för tvätteri 

 







Nytt avtal, Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Armbåga 1
Adress Armbågavägen 3
Hyresvärd Cernera Armbåga 1 KB
Yta ca 740 kvm
Hyra 1 172 900 1 585 kr/kvm
Index 60%
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2023-06-01
Moms Exkl.

Hyra Vård och äldrenämnden
Yta
Schablonhyra ny 1 604 kr/kvm
Årshyra 1 186 960 kr/år

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

ca 740 kvm



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357385 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00182 2.6.1.2 
 

  

 

Förhyrning ersättning för Klintesgatan 20B och 

Kvibergsgatan 17  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 

beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 

vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

 

Ärendet i sin helhet 

Behov föreligger för resursgruppen att flytta ur lokalerna på Klintesgatan 20B 

efter erhållen 6:6A. Önskemålet ifrån verksamheten är att slå ihop delar av 

Klintesgatan 20B och Kvibergsgatan 17 då det inte går att uppnå rätt standard i 

nuvarande ytor samt detta förslag ger en effektivisering för verksamheten.  

Verksamheten står för inköp av maskiner, dess underhåll och serviceavtal. 

Fastighetsägaren tillhandahåller 10st laddstationer som delas mellan 

hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning 

3. Framställan Önskemål om nya lokaler för tvätteri 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 





 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357385 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00182 2.6.1.2 
 

  

 

Förhyrning ersättning för Klintesgatan 20B och 

Kvibergsgatan 17  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 

beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 

vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

 

Ärendet i sin helhet 

Behov föreligger för resursgruppen att flytta ur lokalerna på Klintesgatan 20B 

efter erhållen 6:6A. Önskemålet ifrån verksamheten är att slå ihop delar av 

Klintesgatan 20B och Kvibergsgatan 17 då det inte går att uppnå rätt standard i 

nuvarande ytor samt detta förslag ger en effektivisering för verksamheten.  

Verksamheten står för inköp av maskiner, dess underhåll och serviceavtal. 

Fastighetsägaren tillhandahåller 10st laddstationer som delas mellan 

hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning 

3. Framställan Önskemål om nya lokaler för tvätteri 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 

äldreförvaltningen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag för samlokalisering 

hemtjänst under förutsättning att Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslaget 

 

 

 

Datum 

2022-06-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00463 2.6.1.2 Programområde 05 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2022-05-25 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E9 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00463 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 

äldreförvaltningen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag för samlokalisering 

hemtjänst under förutsättning att Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslaget 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 

äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 

samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   

I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 

samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 

för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  

Avtalsförslaget på adressen Armbågavägen 3 har en hyrestid på 10 år. Ytan är 

ca 1 852 kvm med en hyra på 1 634 kr/kvm. 

 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 

laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut, avtalsförslag och ritning, 2022-05-17 

2. "[Bilaga, datum]"  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Vård- och äldrenämnden 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 



Nytt avtal, Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Armbåga 1
Adress Armbågavägen 3
Hyresvärd Cernera Armbåga 1 KB
Yta ca 1 852 kvm
Hyra 3 025 000 1 634 kr/kvm
Index 60%
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-12-01
Moms Exkl.

Hyra Vård och äldrenämnden
Yta
Schablonhyra ny 1 604 kr/kvm
Årshyra 2 970 608 kr/år

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

ca 1 852 kvm



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr LFN 2022-001812.6.1.2 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 
äldreförvaltningen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  
 
Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning 

 







 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022 00181 2.6.1.2 
 

  

 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 

äldreförvaltningen  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 

beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 

vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 

äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 

samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   

I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 

samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 

för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  

 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 

laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 



Nytt avtal, Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Armbåga 1
Adress Armbågavägen 3
Hyresvärd Cernera Armbåga 1 KB
Yta ca 1 852 kvm
Hyra 3 025 000 1 634 kr/kvm
Index 60%
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-12-01
Moms Exkl.

Hyra Vård och äldrenämnden
Yta
Schablonhyra ny 1 604 kr/kvm
Årshyra 2 970 608 kr/år

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

ca 1 852 kvm







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 75 Dnr LFN 2022-001812.6.1.2 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 
äldreförvaltningen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas. 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag

2. Ritning



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022 00181 2.6.1.2 
 

  

 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 

äldreförvaltningen  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 

beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 

vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 

äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 

samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   

I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 

samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 

för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  

 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 

laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Delårsrapport januari - april 2022  

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del enligt särskilda bemyndiganden i 

KF Budget 2022 

Följande nämnder erhåller utökat kommunbidrag 2022 med anledning av 
särskild lönesatsning från 1 april: 

Förskolenämnden 1 250 tkr 

Grundskolenämnden 2 250 tkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 100 tkr 

Kulturnämnden 100 tkr 

Sociala omsorgsnämnden 150 tkr 

Fritids- och folkhälsonämnden 50 tkr 

Arbetslivsnämnden 50 tkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 50 tkr 

Vård- och äldrenämnden 600 tkr 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Delårsrapport januari-april 2022 godkänns. 

Tekniska nämndens kommunbidrag minskas med 1 779 tkr för anpassning till 
verkliga kapitalkostnader under 2022. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat investeringsanslag för 
beläggningsunderhållet med 6,0 mnkr som finansieras med ersättning från avtal 
om ledningsdragning från Borås Energi- och Miljö AB och Borås Elnät AB. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat investeringsanslag med 4,0 mnkr 
för Bryggaregatans anpassning till Kulturföreningen Tågets verksamhet. 

Ärendet 2022-00475 "Hur man kan stötta unga med NPF - diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i 

E10 



 

 

föreningslivet ökar ska utredas" behandlas i samband med delårsrapporten och 
godkänns som redovisning av uppdrag i Budget 2022. 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-03 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-08 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-07 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00430 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2022-05-31 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00430 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Delårsrapport januari - april 2022 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del enligt särskilda bemyndiganden i 

KF Budget 2022 

Följande nämnder erhåller utökat kommunbidrag 2022 med anledning av 
särskild lönesatsning från 1 april: 

Förskolenämnden 1 250 tkr 

Grundskolenämnden 2 250 tkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 100 tkr 

Kulturnämnden 100 tkr 

Sociala omsorgsnämnden 150 tkr 

Fritids- och folkhälsonämnden 50 tkr 

Arbetslivsnämnden 50 tkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 50 tkr 

Vård- och äldrenämnden 600 tkr 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Delårsrapport januari-april 2022 godkänns. 

Tekniska nämndens kommunbidrag minskas med 1 779 tkr för anpassning till 
verkliga kapitalkostnader under 2022. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat investeringsanslag för 
beläggningsunderhållet med 6,0 mnkr som finansieras med ersättning från avtal 
om ledningsdragning från Borås Energi- och Miljö AB och Borås Elnät AB. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat investeringsanslag med 4,0 mnkr 
för Bryggaregatans anpassning till Kulturföreningen Tågets verksamhet. 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Ärendet 2022-00475 "Hur man kan stötta unga med NPF - diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i 
föreningslivet ökar ska utredas" behandlas i samband med delårsrapporten och 
godkänns som redovisning av uppdrag i Budget 2022. 

Sammanfattning  

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2022 beräknades nämndernas 

kommunbidrag utifrån rådande läge men med en stark återhämtning av 

skatteunderlaget kunna öka med höga 4,6 (2,6) % jämfört med föregående års 

budget. Satsningar på 145 mnkr utöver de ordinarie ramarna kunde göras för att 

möta verksamheternas utmaningar och i vissa fall strukturella underskott. 

Utöver detta fick nämnderna 21 (37) mnkr i målgruppsrelaterade 

volymförändringar enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. 

Återhämtningen har under första delen av 2022 fortsatt i positiv riktning i och 

med att coronapandemins påverkan på verksamhet och ekonomi inte blivit så 

negativ som befarades. Hittills under året har prognoserna för skatteintäkterna 

2022 inklusive avräkning för år 2021 ökat med 80 mnkr i de prognoser som 

SKR levererar. Nya orosmoln finns dock i och med kriget i Ukraina som bl.a. 

bidragit till en klart högre inflation som kommer påverka våra kostnader 

negativt inte minst pensionerna. Huruvida tillväxten avmattas och därmed 

också skatteunderlaget återstår att se.  

Sammantaget beräknas kommunen hamna på ett resultat som är klart bättre än 

budgeterade +100 mnkr. I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas 

bedömda utfall ligger årsprognosen just nu på +236 mnkr. Utifrån ett inte 

helt kvalitetssäkrat periodresultat på +368 mnkr kan det indikera ett bättre 

resultat vid kommande prognoser. Delårsbokslutet per aug kommer att ge en 

säkrare prognos. En stor post som är kopplad till Corona och hade stor positiv 

inverkan på ekonomin under 2021 som även är aktuell under del av 2022 är 

kostnader för sjuklöner. Liksom förra året kommer staden få ersättning för 

sjuklönekostnader. Senaste uppgiften är att det kommer att fortgå tom april 

2022. Prognosen för denna post kan bedömas till ca 35 mnkr för 2022. Bokförs 

centralt och förstärker därmed prognosresultatet för Borås som helhet. 

I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat sammantaget överskott för 

helåret 2022 på +4 mnkr utifrån ett periodresultat tom april på +122 mnkr. 

Förra året blev nämndutfallet för helåret 2021 +64 mnkr. Kommunstyrelsens 

bedömning är att det råder viss försiktighet hos en del nämnder i detta tidiga 

skede. 

Liksom förra året kommer nämndernas ev. merkostnader för Covid 19 att 

hanteras i sedvanlig ordning i bokslutet för 2022. Kommunstyrelsen vill i detta 

läge analogt med 2021 kommunicera att man avser att se välvilligt på att 

motiverade merkostnader med anledning av Covid 19 skall undantas 

nämndernas ackumulerade resultat för 2022. Det är dock Kommunfullmäktige 

som slutligen beslutar om stadens årsredovisning däribland nämndernas 

utgående resultat.  
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Årsprognosen för Borås Stads bolag är ett resultat på totalt 124 mnkr. 

Prognosen är 13 mnkr bättre än budget, bestående av negativ avvikelse för 

bostadsbolagen med 1 mnkr och positiv avvikelse för stadshuskoncernen med 

14 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att 

generera ett positivt resultat 2022, och att underskottsbolagen, utifrån 

lämnade årsprognoser, kan finansieras med koncernbidrag. 

Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är i grunden god. 

Samtidigt finns det stora utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera 

riskerna med den ökade skuldsättningen, generella kostnads- och 

räntehöjningar. För att behålla en god ekonomisk hushållning och samtidigt 

hantera demografiska utmaningar, ökad investeringstakt samt ökad skuldnivå är 

det mycket viktigt att generera goda resultat för såväl kommun som bolag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Delårsrapport januari-april 2022 

2. Redovisning av Budgetuppdrag (2019) Hur man kan stötta unga med 

NPF - diagnos 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Stads nämnder och bolag 
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Sammanfattning 
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2022 beräknades nämndernas kommunbidrag utifrån 
rådande läge men med en stark återhämtning av skatteunderlaget kunna öka med höga 4,6 (2,6) % 
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 145 mnkr utöver de ordinarie ramarna kunde göras 
för att möta verksamheternas utmaningar och i vissa fall strukturella underskott. Utöver detta fick 
nämnderna 21 (37) mnkr i målgruppsrelaterade volymförändringar enligt befolkningsprognoser redan i 
vårens rambeslut. 

Återhämtningen har under första delen av 2022 fortsatt i positiv riktning i och med att 
coronapandemins påverkan på verksamhet och ekonomi inte blivit så negativ som befarades. Hittills 
under året har prognoserna för skatteintäkterna 2022 inklusive avräkning för år 2021 ökat med 80 mnkr 
i de prognoser som SKR levererar. Nya orosmoln finns dock i och med kriget i Ukraina som bl.a. 
bidragit till en klart högre inflation som kommer påverka våra kostnader negativt inte minst 
pensionerna. Huruvida tillväxten avmattas och därmed också skatteunderlaget återstår att se. 

Sammantaget beräknas kommunen hamna på ett resultat som är klart bättre än budgeterade +100 
mnkr. I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas bedömda utfall ligger årsprognosen just 
nu på +236 mnkr. Utifrån ett inte helt kvalitetssäkrat periodresultat på +368 mnkr kan det indikera ett 
bättre resultat vid kommande prognoser. Delårsbokslutet per aug kommer att ge en säkrare prognos. 
En stor post som är kopplad till Corona och hade stor positiv inverkan på ekonomin under 2021 som 
även är aktuell under del av 2022 är kostnader för sjuklöner. Liksom förra året kommer staden få 
ersättning för sjuklönekostnader. Senaste uppgiften är att det kommer att fortgå tom april 2022. 
Prognosen för denna post kan bedömas till ca 35 mnkr för 2022. Bokförs centralt och förstärker 
därmed prognosresultatet för Borås som helhet. 

I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat sammantaget överskott för helåret 2022 på +4 mnkr 
utifrån ett periodresultat tom april på +122 mnkr. Förra året blev nämndutfallet för helåret 2021 +64 
mnkr. Kommunstyrelsens bedömning är att det råder viss försiktighet hos en del nämnder i detta tidiga 
skede. 

Liksom förra året kommer nämndernas ev. merkostnader för Covid 19 att hanteras i sedvanlig ordning 
i bokslutet för 2022. Kommunstyrelsen vill i detta läge analogt med 2021 kommunicera att man avser 
att se välvilligt på att motiverade merkostnader med anledning av Covid 19 skall undantas nämndernas 
ackumulerade resultat för 2022. Det är dock Kommunfullmäktige som slutligen beslutar om stadens 
årsredovisning däribland nämndernas utgående resultat. 

Årsprognosen för Borås Stads bolag är ett resultat på totalt 124 mnkr. Prognosen är 13 mnkr bättre än 
budget, bestående av negativ avvikelse för bostadsbolagen med 1 mnkr och positiv avvikelse för 
stadshuskoncernen med 14 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att 
generera ett positivt resultat 2022, och att underskottsbolagen, utifrån lämnade årsprognoser, kan 
finansieras med koncernbidrag. 

Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är i grunden god. Samtidigt finns det stora 
utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med den ökade skuldsättningen, generella 
kostnads- och räntehöjningar. För att behålla en god ekonomisk hushållning och samtidigt hantera 
demografiska utmaningar, ökad investeringstakt samt ökad skuldnivå är det mycket viktigt att generera 
goda resultat för såväl kommun som bolag. 
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Kommunens resultat 2022 
Resultaträkning, mnkr 

Budgetuppföljning 2022-04 Jan-April 
2021 

Jan-April 
2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
mot budget 

Nettokostnader -2 040,8 -2 124,3 -6 443,4 -6 923,0 -6 901,8 21,2 

Avskrivningar -104,8 -101,0 -322,1 -310,0 -305,0 5,0 

Verksamhetens nettokostnader -2 145,6 -2 225,3 -6 765,5 -7 233,0 -7 206,8 26,2 

Skatteintäkter 1 884,8 1 975,2 5 490,8 5 626,2 5 691,7 65,5 

Generella statsbidrag mm 524,0 555,8 1 598,0 1 671,8 1 686,3 14,5 

Finansnetto 10 10,9 45,1 35,0 30,0 -5,0 

Resultat efter skatteintäkter och 
finansnetto 

273,2 316,6 368,4 100,0 201,2 101,2 

Realisationsvinster från 
markförsäljning 

20,6 51,2 103,3 0,0 35,0 35,0 

Kommunens resultat 293,8 367,8 471,7 100,0 236,2 136,2 

       

Ökning av verksamhetens 
nettokostnader 1,8 % 3,7 % 2,2 % 5,7 % 6,5 %  

därav nämnderna   1,7 % 4,5 % 5,6 %  

Ökning av skatte- och 
bidragsintäkter 8,0 % 5,1 % 4,6 % 5,9 % 4,1 %  

Årets resultat/skatte- och 
bidragsintäkter, % 12,2 % 14,5 % 6,7 % 1,4 % 3,2 %  

Nettoinvesteringar 138 135 632 700 700  

Självfinansiering av 
investeringarna   126 % 59 % 72 %  

 
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +236,2 mnkr inklusive försäljning av mark och 
tomträtter som bidrar med nettointäkter på f n 35,0 mnkr. 

Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas till 305,0 mnkr och är 5,0 mnkr lägre än 
budget. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till +80,0 mnkr bättre än 
den budget som KF beslutade om i november. 

Finansnettot beräknas till 30 mnkr vilket är 5,0 mnkr lägre än budget. Marknadsräntorna är fortsatt 
låga men på väg upp. Kompenseras av en relativt stor internbanksmarginal tack vare fortsatt hög 
lånevolym. 

Balanskravsresultat för 2022 kan beräknas till ca +210 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av 
tidigare års öronmärkningar är då exkluderade. 
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Nämndernas resultat 2022 
Driftredovisning, tkr 

Nämnd/budgetram Ingående 
ack resultat 

Budget 
2022 

Nettokostn 
tom april 

Resultat 
tom april 

Nettokostn 
prognos 

2022 

Resultat 
prognos 

2022 

Kommunfullmäktige 0 16 100 -2 968 2 380 -16 450 -350 

Stadsrevisionen 1 327 6 200 -1 828 222 -6 200  

Kommunstyrelsen       

- stadsledningskansliet 5 000 141 996 -34 394 12 357 -138 996 3 000 

- kommungemensamt 0 128 550 -41 250 1 640 -128 550  

Valnämnden 0 7 350 2 301 4 748 -8 150 -800 

Överförmyndarnämnden 0 9 200 -2 530 759 -9 200  

Lokalförsörjningsnämnden 0 38 950 -10 526 2 457 -38 950  

Fritids- och folkhälsonämnden       

- fritid- och folkhälsa 1 562 241 950 -77 728 1 335 -248 406 -6 456 

- föreningsbidrag 0 44 800 -13 843 12 596 -43 800 1 000 

Servicenämnden 29 493 -5 000 1 657 -10 5 000  

Samhällsbyggnadsnämnden 22 330 24 150 -8 260 -210 -24 150  

Tekniska nämnden       

- väghållning, parker mm 31 820 167 521 -38 938 20 362 -168 621 -1 100 

- persontransporter 0 78 400 -25 225 825 -78 400  

Miljö- och konsumentnämnden -996 35 650 -11 319 19 -37 150 -1 500 

Kulturnämnden 6 616 196 800 -54 386 15 367 -195 130 1 670 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

13 844 618 250 -188 861 3 408 -608 750 9 500 

Arbetslivsnämnden 3 000 252 950 -91 862 -6 563 -252 950  

Sociala omsorgsnämnden 17 383 757 750 -239 071 4 447 -757 750  

Förskolenämnden 26 128 857 200 -271 928 5 420 -857 200  

Grundskolenämnden 25 214 1 660 900 -527 089 18 379 -1 655 813 5 087 

Individ- och familjeomsorgsnämnden -32 955 357 450 -106 884 4 900 -368 450 -11 000 

Vård- och äldrenämnden 156 587 1 463 550 -446 875 17 335 -1 458 550 5 000 

Summa 306 353 7 100 667 -2 191 807 122 173 -7 096 616 4 051 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige räknar med ett underskott om 350 tkr för ökade lokalkostnader under tiden som 
fullmäktigesalen renoveras. 

Stadsrevisionen 
Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
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Kommunstyrelsen 

Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet beräknar i den ordinarie driften en positiv årsprognos på +3 mnkr vilket till stor 
del kan förklaras med lägre personalkostnader och försenade aktiviteter som påverkas av faktorer i 
omvärlden. 

Kommungemensam verksamhet 
För den kommungemensamma verksamheten under Kommunstyrelsen förväntas ingen avvikelse under 
året. 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med april månad på +759 tkr. 
Prognosen för helåret är att nämnden har en ekonomi i balans. Den positiva budgetavvikelsen beror 
främst på vakanta tjänster bland handläggare. 

Av det totala antalet aktiva ärenden utgör cirka 60 procent traditionella godman- och förvaltarskap 
enligt föräldrabalken. Resterande del är ärenden avseende bland annat legalt förmynderskap, särskilt 
förordnade vårdnadshavare, godmanskap i jävsituationer och för bortavarande/okända dödsbodelägare 
samt godmansförordnande för ensamkommande barn. 

Valnämnden 
Valnämnden räknar med ett resultat på -800 tkr för ökade kostnader i samband med valet, främst för 
utbildning av röstmottagare. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden prognostiserar ett resultat i balans. 

Det finns dock osäkerhet avseende kostnadsutvecklingen som kan påverka planerade investeringar och 
underhållsåtgärder. Det senaste året har byggmarknaden fått kraftigt ökade priser, delvis beroende på 
pandemin. De redan höga priserna förväntas stiga ytterligare på grund av kriget i Ukraina. Det beror 
dels på att Ryssland och Ukraina är stora exportörer av både armeringsstål och virke, dels på att kriget 
kommer att förlänga de problem som uppstod i leverantörskedjorna under pandemin. Det finns även 
en fortsatt risk för cementbrist beroende på det tillfälliga tillstånd som Cementa fick. 

Slutprognosen för Myråsskolans om- och tillbyggnad beräknas avvika med 14 mnkr (6 %) mot godkänd 
utgift, Byttorpskolans om- och tillbyggnad med 11 mnkr (7 %) samt Nya Fristadhallen med 7 mnkr (15 
%) 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar i sin tertialrapport att begära ett utökat investeringsanslag med 
totalt 4,0 mnkr för anpassning av Bryggaregatan under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden 
tillstyrker begäran. 
Projektet pågår med omställning av lokalerna för kulturföreningen Tåget. De tre mnkr som avsatts i 
Borås Stads investeringsbudget har visat sig efter omtag i projektet och besparingar ändå inte täcka 
kostnaderna för efterfrågad anpassning. För att färdigställa lokalerna i enlighet med redovisat behov 
behövs ett utökat anslag. 

Kommunstyrelsen föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat investeringsanslag med 4,0 
mnkr för Bryggaregatans anpassning till Kulturföreningen Tågets verksamhet. 
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Servicenämnden 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +5,0 mnkr vid årets slut vilket är lika med 
Kommunfullmäktiges godkända budget som innefattar ett resultatkrav på +5,0 mnkr. Utfallet till och 
med april uppgår till +1,7 mnkr vilket är i linje med budget och en årsprognos som förväntas att uppnå 
det uppsatta resultatmålet för 2022. Nämnden ser med vis oro på att försenade leveranser och höjda 
drivmedels- och materialpriser kan komma att påverka verksamheten. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritid och folkhälsa 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -6,5 mnkr vid årets slut. 
Största avvikelsen finns inom badenheten med netto -7,5 mnkr varav befarad momseffekt står för -4,5 
mnkr. Nämnden har fått beslut från förvaltningsrätten där det framgår att badavgifterna på 
Stadsparksbadet ska momsbeläggas med 25 %. Ett beslut som följer Skatteverkets linje i ärendet. 
Nämnden kommer att överklaga beslutet till nästa instans. Som en försiktighetsåtgärd har beslut fattats 
om att avsätta den beräknade momsen fram tills dess att slutligt besked på överklagan delges. Övrigt 
underskott på badenheten är fortsatta coronaeffekter i början på året. Nämnden buffert hjälper till att 
hålla det totala underskottet nere. 

Föreningsbidrag 
Föreningsbidrag räknar med ett överskott på +1,0 mnkr vid årets slut. Både grundbidraget och 
aktivitetsbidraget beräknas lämna ett överskott under året. I dagsläget pekar det på ca 500 tkr per bidrag 
på grund av färre medlemmar och aktiviteter delvis som effekt av coronapandemin. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett resultat på -0,2 mnkr. Jämfört med tidigare år är de 
budgeterade intäkterna betydligt högre men periodutfallet följer i stort sett budget. Antalet 
inkommande ansökningar om bygglov och lantmäteriförrättningar har till och med april varit fortsatt 
högt. Plan- och bygglovstaxan och kartavtalet har indexuppräknats vilket också ger högre intäkter 
jämfört med tidigare. Dock finns nu en viss risk för nedgång i och med att konjunkturen är osäker men 
det är för tidigt att säga om och hur detta påverkar nämndens intäkter. Årsprognosen för hela 
verksamheten beräknas i dagsläget till 0 mnkr utifrån en bedömning av utvecklingen resten av året. 

Tekniska nämnden 

Väghållning, skog, parker mm 
För Väghållning skog parker mm beräknas ett negativt resultat vid årets slut på -1,1 mnkr jämfört med 
kommunbidraget. Avvikelsen avser bl.a. bergsäkringsåtgärder men även ökade kostnader inom 
skogsverksamheten på grund bl a ökade drivmedelspriser, nytt avverkningsavtal samt övergång till 
miljövänligt bränsle. Inom vinterväghållningen prognostiseras ett underskott om totalt -0,5 mnkr. Ovan 
negativa avvikelser balanseras till viss del av att nämndens buffert på 1,6 mnkr tas i anspråk. 
Kommunbidraget till Tekniska nämnden föreslås att minskas med 1 779 tkr utifrån verkliga 
kapitalkostnader 2022. 

Investeringsanslaget avseende beläggningsunderhåll föreslås utökas med 6,0 mnkr med anledning av 
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tillförda medel från Borås Energi- och miljö samt Borås Elnät enligt markavtal för ledningar. Budgeten 
för beläggningsunderhållet uppgår därmed sammantaget till 16,3 mnkr inkl. de medel som ligger på 
driften för reparationer mm. 

Persontransporter 
För Persontransporter beräknas ett 0-resultat för helåret. Jämförs utfallet jan-april 2022 med samma 
period förra året är nettokostnaderna i stort sett oförändrade. Resandevolymen inom färdtjänsten har 
hittills under året ökat med 29% jämfört med förra året då pandemin påverkade åkandet i hög grad. 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -1,5 mnkr i förhållande till kommunbidraget 
och förklaras främst av lägre intäkter jämfört med budget. Största avvikelsen finns inom avdelning  
Miljötillsyn och beror till största del på hög personalomsättning, långtidssjukskrivningar, 
föräldraledighet och annan frånvaro. 

Kulturnämnden 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett överskott på +1,7 mnkr jämfört med kommunbidraget vid 
årets slut. Överskottet i prognosen beror på större årsbidrag till kulturföreningar med -0,3 mnkr som 
täcks av nämndens buffert på 1,9 mnkr. Nämnden anger att Coronaläget under våren påverkat med ca -
0,2 mnkr i lägre intäkter. 

Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämndens prognos för helåret 2022 är ett nollresultat. Inom nämndens verksamheter finns 
det underskott jämfört med budget inom försörjningsstöd och insatser relationsvåld. Det här vägs upp 
av buffert och lägre personalkostnader främst beroende på svårigheter att rekrytera socialsekreterare. 

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är till och med april, 20 387 tkr. Budgeten för samma period är 
19 167 tkr, nettokostnaden är högre jämfört med budget med 1 220 tkr. Nettokostnaden för 
ekonomiskt bistånd beräknas till 60 000 tkr, verksamheten beräknas gå minus med 2 500 tkr på helåret. 
Antal hushåll med försörjningsstöd mer än tio månader var 437 st per sista april vilket är ett mer än vid 
samma tid förra året. Kostnadsökningen för försörjningsstöd har till största delen berott på riksnormen 
och utökade kostnader för lägenheter. 

Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämndens redovisar ett resultat på plus 4,4 mnkr efter april och för helåret är 
prognosen ett nollresultat. Inom nämndens verksamheter så har boendestöd inom ordinärt boende och 
gruppbostäder socialpsykiatrin inom särskild boende negativa årsprognoser. Antalet ärenden inom 
personlig assistans enligt LSS har minskat med 10 ärenden sista året då det grundläggande behovet 
förändrats vilket medför att ärendet går över till Försäkringskassan. 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden prognostiserar i nuläget ett resultat i balans vid årets slut. Utfall perioden jan - april 
redovisar ett resultat på +5,4 mnkr i förhållande till periodens budget. 

Nämnden bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 innebär  minskade 
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personalrelaterade kostnader med ca 2 mnkr. 

Under perioden januari - april har antalet inskrivna barn i Borås Stads egna förskolor varit 22 färre än 
under motsvarande period förra året. Däremot har volymtimmarna ökat med närmare 2 % mellan 
perioderna. Antalet barn i  fristående förskolor har varit något färre och fristående pedagogisk omsorg 
har minskat med sex platser. Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas 
med, har Förskolenämnden betalningsansvar för 27 färre barn under januari-april 2022 än under 
motsvarande period 2021. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden prognostiserar ett resultat på +5,1 mnkr vid årets slut. Utfall perioden jan - april 
redovisar ett resultat på +18,4 mnkr i förhållande till periodens budget. Det prognostiserade resultatet 
beror delvis på statsbidrag som tillkommit under året, lägre personalkostnad under jan - mars på grund 
av hög sjukfrånvaro och VAB, samt att vissa satsningar under 2022 inte kommer att generera 
helårseffekt eftersom anställningar görs löpande under året. 

Nämnden bedömer att Covid-19 hittills under året inte inneburit några specifika kostnader. Fortsatt 
arbete pågår med att åtgärda den utbildningsskuld som uppstått och detta görs delvis med hjälp av det 
riktade statsbidraget "skolmiljarden" som fördelats till grundskolor under 2022. 

Antal elever i grundskola var i april 12 375, vilket är en ökning med 25 elever i jämförelse med april 
2021, varav elever i fristående skola däremot ökat med 95 elever till 1 788 elever. Antal elever i 
förskoleklass har minskat med 27 elever till 1 378, varav elever i fristående förskoleklass däremot ökat 
med 31 elever till 110 elever. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett resultat på +9,5 mnkr. Det beror på att 
nämnden inte planerar att använda bufferten på 6 mnkr samt en lägre tillströmning av elever till 
Vuxenutbildningen än vad som prognostiserades i budget. 

Det finns osäkerhet beträffande elevantal till höstterminen vilket kan påverka köpta och sålda platser 
för alla verksamheter. Generella kostnadsökningar kommer att påverka, framför allt för de skolor som 
har yrkesinriktade program samt för skolrestaurangerna. Med anledning av krisen i Ukraina samt 
massflyktsdirektivet skulle en ökning av flyktingar kunna innebära ökade kostnader för 
språkintroduktion. 

Nämnden planerar under året att hantera utbildningsskulden som uppstått pga. Covid 19 till en kostnad 
av 7,3 mnkr motsvarande det tillfälliga statsbidrag "skolmiljarden" som nämnden tilldelats för år 2022. 

I april 2022 fanns det 4 014 elever från kommunen i gymnasieskola, 57 elever fler jämfört med april 
2021. I Borås Stads gymnasieskolor var det 4 267 elever i april 2022, 32 elever färre jämfört med april 
2021. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämndens prognos är ett underskott på - 11 mnkr. Det största underskott 
finns inom barn och ungdomsvård där kostnaden för externa familjehem skjuter i höjden. Antalet barn 
och unga som behöver vård utanför hemmet har ökat markant under de senaste åren. Medeltalet för 
antalet barn och unga med heldygnsinsatser var i genomsnitt 193 st under perioden jan-april vilket 
jämfört med 181 st samma period 2021 och 178 st under 2020. 
Det finns en svårighet att rekrytera socionomer och nämnden behöver använda sig av konsulter för att 
hålla bemanning. Nämnden har en nyligen antagen kompetensförsörjningsplan och utifrån denna har 
förvaltningen arbetet med olika aktiviteter som ska ingå i en handlingsplan där fokus just nu mycket 
handlat om situationen avseende socionomer. 
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Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden visar ett resultat på 17,3 mnkr efter första tertialet 2022, för helåret är 
prognosen 5 mnkr för nämnden. Nämnden ser att den effekt som uppstod på grund av pandemin 
under våren 2020 med mindre efterfrågan på nämndens insatser är bruten. Sedan hösten 2021 har 
insatserna och därmed även volymerna för nämnden ökat. Nämnden har en ansträngd situation 
gällande att få beslut om särskilt boende sk vobo-beslut verkställda. Anledningen till det överskottet 
inte förväntas bli större än 5,0 mnkr beror på att mycket av de planerade insatserna ännu inte genererat 
kostnader. Under pandemin har mycket av utvecklingsarbetet samt kompetensutvecklingen pausats. 

Brukartiden inom hemtjänsten har ökat till 60,2 % i utfall för april 2022, motsvarande siffra förra året 
var 58,5 %. 

Nettoinvesteringar 
Total investeringsbudget 2022 uppgår till 996,8 mnkr, varav 201,8 mnkr avser ej förbrukade 
investeringsmedel från tidigare år. Till och med april har investeringsutgifterna uppgått till 135,3 (137,6) 
mnkr. Nämndernas prognoser för 2022 visar på en sammanlagd investeringsvolym om 805,7 mnkr, 
vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 191,1 mnkr. Baserat på tidigare års erfarenhet så görs 
bedömningen att investeringsutgifterna 2022 för staden som helhet kommer att uppgå till ca 700 mnkr. 

Investeringsredovisning, mnkr 

Verksamhetsområde Utgift Jan-
April 2022 Budget 2022 Prognos 

2022 Avvikelse 

Gemensamma funktioner 33 770 248 906 208 003 40 903 

Gator, vägar och parker 7 932 179 553 143 537 36 016 

Fritid och kultur 11 495 56 963 54 752 2 211 

Förskola 22 507 78 912 80 397 -1 485 

Grundskola 43 572 273 706 231 021 42 685 

Gymnasieskola 875 9 649 3 606 6 043 

Vård och omsorg 3 781 82 546 48 701 33 845 

Inköp av fastigheter 2 679 40 000 17 000 23 000 

Affärsverksamhet 8 646 26 552 18 690 7 862 

Summa nettoinvesteringar 135 257 996 787 805 707 191 080 

Nedan kommenteras orsaker till 2022 års större budgetavvikelser. 
Gemensamma funktioner 
Ny- och ombyggnationen av Pantängen är pausad i avvaktan på beslut i Kommunfullmäktige 
 
Gator, vägar och parker 
Byggstarten av Nybron har försenats i väntan på dom i Mark- och miljödomstolen. Efter en gynnsam 
dom har nu projekteringsarbetet påbörjats. 
 
Grundskola 
Ombyggnationen av Särlaskolan startar senare än planerat på grund av att bygglovet blev överklagat. 
Preliminär byggstart blir i augusti 2022 med färdigställande våren 2025. 
 
Vård och omsorg 
Nybyggnation av bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) på Johannelundsgatan har 
påbörjats senare än planerat. Projektet kom igång senare eftersom ett omtag har gjorts, antal lägenheter 
ökades från 10 till 20. Byggstart är möjligt efter sommaren 2022. Byggnationen av Rydsvägens LSS-
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boende har försenats på grund av överklagat bygglov. Ombyggnaden av Skogslid LSS-boende startar 
senare än planerat, förstudie och projektering tog längre tid än beräknat. 

Intern kontroll 
Nämnderna har följt upp kontrollmomenten enligt sina antagna interna kontrollplaner vilket innebär att 
kontrollmoment med kontrollfrekvens månad, kvartal och tertial har följts upp. 
Några nämnder redovisar avvikelser i uppföljningarna och har då beslutat om åtgärder för att minimera 
avvikelserna. 

Jämställdhetsperspektivet 
Arbetet för ökad jämställdhet är en viktig fråga för den framtida utvecklingen av Borås. Att ge 
människor möjlighet att leva och verka i Borås på lika villkor och med samma förutsättningar är en 
viktig del av stadens attraktionskraft. Kommunfullmäktige arbetar utifrån det nationella 
jämställdhetspolitiska övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. För att uppnå detta ska Borås Stad arbeta med jämställdhetsintegrering, som innebär 
att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla 
kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. 
 
För att se exempel på aktiviteter som rapporterats från nämnderna hänvisas till nämndernas 
delårsrapporter per april. 
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Visionens målområden med indikatorer och 
uppdrag 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas 
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet. 

Omsorg om varandra och miljön 
Målbild 
I Borås tar vi ansvar genom att behandla varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i harmoni med 
en rik natur, vår omvärld och med andra människor. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är 
grunden för våra val och beslut. 
 
Att människor i Borås är olika är en styrka. Samtidigt har alla likvärdiga förutsättningar. Oavsett ålder 
och livssituation får invånarna stöd för att kunna leva ett rikt liv. Alla i Borås är viktiga och kan vara 
delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och 
bjuda in till dialog. 
 
Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att återanvända och återvinna samt hantera energikällor och 
naturresurser på ett hållbart sätt. Insikt om det ömsesidiga beroendet mellan stad och landsbygd, 
människa, natur och omvärld finns hos oss alla. Lokalt är det enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, 
till fots och med cykel, men också längre resor kan vi göra klimatsmart. 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andelen barn och unga som inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd ska öka; %. 
 
Utfall År 2020 
99 
 
Utfall År 2021 
98 
 
Utfall T1 2022 
98 

 
Kommentar 
Andel barn som inte lever i hushåll med ekonomiskt bistånd var 2022-04-30, 98 % jämfört med 2021-04-
30, 98 % jämfört med 2020-04-30, 98 %. 
Under perioden januari-april 2022 har andelen barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd legat 
stabilt, jämfört med år 2021 och år 2020 har andelen barn som lever med ekonomiskt bistånd ökat något, 
ökningen bör emellertid inte ses som ett trendbrott, den är fortfarande så pass liten att det inte bedöms 
avvika från de normala variationerna mellan månaderna. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio 
månader under kalenderåret ska minska. 
 
Utfall År 2020 
407 
 
Utfall År 2021 
441 
 
Utfall T1 2022 
437 

 
Kommentar 
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd i mer än tio månader under kalenderåret var 2022-04-30, 437 
hushåll jämfört 2021-04-30, 436 hushåll jämfört med 2020-04-30, 420 hushåll. 
Antal biståndshushåll som får ekonomiskt bistånd under mer än tio månader under kalenderåret har 
successivt minskat sedan 2016 till den lägsta nivån 388 hushåll under september 2019. sedan dess har 
antalet hållit sig strax över 400 med högre noteringar framförallt under tertial 1, 2020 och tertial 1, 2021 
med 436 hushåll. För tertial 1 2022 var antalet 437. Ökningen återfinns främst i de grupper som vid 
pandemins början närmade sig ett långvarigt bistånd och som fallit över 10-månadersgränsen. 

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
21 
 
Utfall År 2021 
20,9 
 
Utfall T1 2022 
18,3 

 
Kommentar Andelen närproducerat har minskat. Vissa produkter "finns inte att köpa" som räknas som 
närproducerat. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
43 
 
Utfall År 2021 
41 
 
Utfall T1 2022 
39,4 

 
Kommentar Kriget i Ukraina har påverkat livsmedelstillgången och det är svårt att köpa in ekologiska 
livsmedel. Det finns inte många ekologiska varor att beställa, främst färsk frukt och/grönsaker. 

 

Uppdrag Ansvarig nämnd/bolag Status T1 2022 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 
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Uppdrag Ansvarig nämnd/bolag Status T1 2022 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

En utredning om att minska användningen av 
engångsartiklar ska genomföras 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att se över 
behov, kostnad, placering, och innehåll för ett 
aktivitetshus för den målgrupp som omfattas av sociala 
omsorgsnämndens insatser. 

Sociala omsorgsnämnden  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda både hur 
klimatkrav på byggande kan skärpas och hur 
byggande av socialt hållbara områden kan stimuleras, 
via markanvisningar, och utifrån detta föreslå ändringar 
i ”Riktlinjer för markanvisningar för bostäder”. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en samägd 
solcellsanläggning, där såväl företag, föreningar och 
privatpersoner ska kunna köpa andelar. Detta skall 
förtydligas som en förändring i bolagets ägardirektiv 
och fastställas på bolagsstämma. 

Borås Energi och Miljö AB  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga 
kolsänkor som kommunen kan medfinansiera. 
Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i 
termer av minskad koldioxid per investerad krona. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att deras 
möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans med 
Arbetslivsnämnden se till att samhällsintroduktion 
erbjuds på alla familjecentraler. 

Arbetslivsnämnden  Genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 
utreda förutsättningarna för att i högre grad kunna 
stötta unga, vars placering inom socialtjänsten kommer 
att upphöra, i deras sökande efter eget boende. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 
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Ett tryggt och snyggt Borås 
Målbild 
Borås är en snygg och trygg plats. Vi som bor, verkar och möts här har nära till det vi behöver i 
vardagen. 
 
Skulpturer och street-art ger Borås ett spännande yttre och internationell uppmärksamhet. Rena och 
snygga miljöer i våra gemensamma vardagsrum skapar trivsel och ger trygghet. 
 
Vi utformar våra bostadsområden tillsammans, och i hela Borås finns boenden som passar olika 
livssituationer och olika åldrar. Här finns service, fritidsaktiviteter, kultur, företag och närhet till natur 
där människor bor och verkar. 

Uppdrag Ansvarig nämnd/bolag Status T1 2022 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att göra 
ytterligare gångfartsområden. 

Tekniska nämnden  Genomfört 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med 
närområde ska tas fram. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Möjligheter och mod att utvecklas 
Målbild 
I Borås är vi kreativa och har mod att tänka och handla i nya banor. Här är det lätt att förverkliga idéer 
och drömmar. 
 
Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att växa. Tack vare 
samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civilsamhälle finns det attraktiva utbildningar på 
alla nivåer. Goda möjligheter till bildning ger boråsarna möjlighet att utvecklas och lära livet ut. 
 
Borås utveckling vilar på ett arv inom textil och handel. Vi ligger i topp inom miljöteknik, IT och 
digitalisering, och vågar satsa på nya områden. Bredden av branscher och en stark entreprenörsanda 
skapar möjlighet att ta tillvara på den kunskap som finns här och att utvecklas som person. 

Uppdrag Ansvarig nämnd/bolag Status T1 2022 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda 
förutsättningarna att införa ett riktat stöd till föreningar i 
utsatta områden som erbjuder läxhjälp. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Människor möts i Borås 
Målbild 
I Borås finns gott om platser för människor att mötas under dygnets flesta timmar. I Borås möts vi till 
vardags och till fest, spontant eller planerat. 
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De många mötesplatserna är våra offentliga vardagsrum som finns i stad, på landsbygd och digitalt. Här 
finns möjlighet att enkelt uppleva ett brett utbud av kultur, vår fina natur, att idrotta och att träffa andra 
människor. 
 
Stora möten och evenemang, många internationellt uppmärksammade, sätter Borås på kartan som en 
mötes- och evenemangsstad. 
 
I Borås är möten ett sätt att leva. 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Antal gästnätter i Borås ska öka. 
 
Utfall År 2020 
124 774 
 
Utfall År 2021 
162 841 
 
Utfall T1 2022 
181 098 

 
Kommentar 
Utfallet avser rullande helår, från april 2021 till mars 2022. Perioden innehåller fortfarande månader som 
omfattas av restriktioner avseende Coronapandemin. 

 

Uppdrag Ansvarig nämnd/bolag Status T1 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda 
utomhusbad på Boda så att möjligheten finns i 
detaljplan. 

Samhällsbyggnads-nämnden  Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utifrån 
”Utredning av förutsättningar för uppstart av 
Mötesplats på Göta” fortsätta att utreda vad som 
ytterligare krävs i form av kostnader, placering etc. för 
att möjliggöra en Mötesplats på Göta. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att 
tydliggöra förutsättningarna för stadsodling och 
förenkla för föreningar/invånare att odla. 
Kommunstyrelsen, genom Mark och 
exploateringsavdelningen, ska vara behjälplig när det 
gäller markfrågor. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Ej genomfört 

Utreda ny yta för evenemangsområde Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Söka ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med 
Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till 
exempel på Kristineberg. 

Förskolenämnden 
Vård- och äldrenämnden 

 Delvis 
genomfört 
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Egen organisation 
Kommunfullmäktiges indikatorer  

Antal personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 
dagar ska minska (medelvärde) 
 
Utfall År 2020 
16 
 
Utfall År 2021 
16 
 
Utfall T1 2022 
16 

 
Kommentar 
Resultatet är 16 personer som tidigare mätning. Personalkontinuitet innebär att den enskilde får vård och 
omsorg av så få olika personal som möjligt. Åtgärder som vidtagits för att nå måluppfyllelse är en utökning 
av grundbemanningen, dvs högre andel tillsvidareanställda medarbetare och färre andel timvikarier. 
Verksamheten arbetar också aktivt med säkra att medarbetarna har de kompetenser som krävs, som 
exempelvis körkort och medicinska insatser utifrån delegation. En god schemaläggning efter 
verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grupper knutna till vissa brukare är en annan 
åtgärd för att uppnå måluppfyllelse. Införandet av en fast omsorgskontakt som kommer att genomföras 
framöver överensstämmer väl med vikten av en god kontinuitet. Att minska frånvaro och att öka trivsel 
bland medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar en god kontinuitet. Exempel på faktorer som 
kan påverka kontinuiteten negativt kan vara antalet beviljade besök per dygn en brukare har samt behov 
av dubbelbemanning samt när verksamheten inte lyckas säkra de kompetenser som krävs i den mindre 
arbetsgruppen. 

Andelen av ansökningarna om bygglov med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan 
ska öka, %. 
 
Utfall År 2020 
96 
 
Utfall År 2021 
93 
 
Utfall T1 2022 
89  
Kommentar 
Under 2021 var antalet inkomna bygglov och förhandsbesked stor och ökningen från 2020 var 10%, vilket 
motsvarar ca 130 ärenden. Detta innebar att handläggningstiden ökade. Ärendemängden 2022 har har en 
fortsatt hög nivå och tillsammans med ökningen 2021 har detta påverkat handläggningstiden. Arbete med 
att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande, bla har ytterligare personal anställts. 
Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan ligger på tre-fyra veckor. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2020 
9,1 
 
Utfall År 2021 
8,5 
 
Utfall T1 2022 
8,7 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Kommentar Inflödet av korttidssjukfrånvaron är fortfarande högt. Pandemin har varit högst närvarande 
under årets första månader. 
 
Personal och förhandling har genom projektet Frisk organisation har bidragit med ökat fokus på 
organisationsfrågor. Uppdragsgruppen för minskad sjukfrånvaro anordnade fördjupning inom 
arbetsrättsligrehabilitering för Borås Stads samtliga HR-funktioner. Under 2022 har ett samarbete med 
Nyckeltalsinstitutet inletts för att lyfta det personalekonomiska perspektivet som är en viktig del i 
hälsoarbetet. 
 
Flera förvaltningar beskriver insatser där kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete är viktiga delar i ett 
förebyggande hälsoarbete. Satsningar för att komma åt inflödet av sjukfrånvaron görs genom 
utvecklingssamtal, tydliggörande av uppdrag och ansvar med stöd av chefsöverenskommelsen och 
verksamhetsplaner där arbetsmiljöfrågor och kompetensutvecklingsfrågor samplaneras. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska 
minska. 
 
Utfall År 2020 
367,9 
 
Utfall År 2021 
405,6 
 
Utfall T1 2022 
420,9 

 
Kommentar Inga större förändringar av andelen timavlönade för perioden. Förvaltningarna beskriver 
insatser som högre grundbemanning, månadanställning vid längre anställningstider samt t behov av att 
utveckla strategier för bemanning och kompetensförsörjning. 

 

Uppdrag Ansvarig nämnd/bolag Status T1 2022 

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till 
årsskiftet 2015/16. 

Borås kommuns Parkerings 
AB 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall finansieras av 
förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och nya 
ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en 
policy när det gäller inventarier som syftar till att i första 
hand använda det som Borås Stad redan äger. En för 
Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan 
nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
upphandlingsverksamhetens prissättning till nämnder 
och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta av de 
vinster som kan uppstå vid upphandlingar. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 
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Uppdrag Ansvarig nämnd/bolag Status T1 2022 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk 
reklam, och när nya avtal med reklamföretag tecknas 
ska utrymme heller inte upplåtas för spelreklam. 

Tekniska nämnden  Ej genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), 
Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under första 
halvan av 2021. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Kommunorganisationen behöver arbeta med att 
förebygga att avfall inom den egna organisationen 
uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och föreslå 
nämnd som ska ta det övergripande ansvaret för detta 
arbete. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

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

Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna att införa en taxa för markupplåtelse för 
företag som bedriver uthyrning av elsparkcyklar. 

Tekniska nämnden  Delvis 
genomfört 
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Bolagens resultat 2022 
Någon sammanställd redovisning för kommunen och kommunens bolag har inte gjorts nu, utan görs i 
delårsrapporten per 31 augusti. Kommunstyrelsen har däremot på samma sätt som för nämnderna 
begärt in årsprognoser från bolagen grundade på redovisningen till och med april. 

Årsprognosen för bolagen totalt är på 124 mnkr. Prognosen är 13 mnkr bättre än budget, bestående av 
negativ avvikelse för bostadsbolagen med 1 mnkr och positiv avvikelse för stadshuskoncernen med 14 
mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett positivt resultat. 
Utifrån lämnade årsprognoser är bedömningen att underskottsbolagen kan finansieras med 
koncernbidrag 2022. 

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens inrapporterade tertialuppföljningar varierar i innehåll. De 
bolag som rapporterar prognosavvikelser behöver förstärka sin analys. I flera fall har inte heller någon 
redovisning av periodens styrelsearbete lämnats. 

Bolagens investeringar i anläggningstillgångar fortsätter. Pågående projekt är bland annat AB Bostäder i 
Borås nybyggnation av 144 lägenheter i Regementsstaden och ombyggnation av Glesvingen till 
studentlägenheter samt Borås Elnät AB:s utbyggnad av elledningsinfrastruktur i form av en 130 
kilovoltsring runt Borås och mätarbytesprojektet FRAMM. I nedanstående tabell redovisas 
investeringar i bolagen som har varit uppe för ställningstagande i Kommunfullmäktige.  Viskaforshem 
AB har skickat in en skrivelse angående reviderad prognos för trygghetsboendet Friskafors. Den visar 
på en slutlig kostnad på 121 mnkr, inklusive investeringsbidrag, vilket överstiger Kommunfullmäktiges 
godkända investeringsutgift med 15 %. 

Bolagens pågående investeringar, mnkr 

Projekt Godkänd utgift Ackumulerat utfall Prognos totalt 
utfall 

Nytt insamlingssystem hushållsavfall, Borås Energi och Miljö 149 97 149 

Projektering nytt vattenverk, Borås Energi och Miljö 100 2,4 100 

Trygghetsboende, Viskaforshem 105 110,9 121 * 

Trygghetsboende, Fristadbostäder 73 26,2 73 

Summa 427 236,5 443 
* Inklusive investeringsbidrag 
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Stadshuskoncernen 
Resultat efter finansnetto, mnkr 

Stadshuskoncernen Budget 2022 Prognos 2022 Budget-
avvikelse 

Moderbolaget Borås Stadshus AB -3,0 -3,1 -0,1 

Borås Energi och Miljö AB 60,8 70,8 +10,0 

Borås Elnät AB 58,1 61,0 +2,9 

Borås Djurpark & Camping AB -9,4 -8,6 +0,8 

Borås kommuns Parkerings AB 7,3 8,9 +1,6 

Industribyggnader i Borås AB 12,3 12,3 0 

BoråsBorås TME AB -18,4 -19,1 -0,7 

Akademiplatsen AB -28,4 -28,4 0 

Inkubatorn i Borås AB -2,6 -2,6 0 

Summa Stadshusbolagen 76,7 91,9 +14,5 

Moderbolaget Borås Stadshus AB 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark & Camping 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, BoråsBorås TME 
AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon sammanställd koncernprognos har inte 
upprättats. 

Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,1 mnkr sämre än 
budget till följd av högre kostnader. Bolagets underskott förutsätts finansieras genom koncernbidrag 
från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet. 

Under perioden har styrelsen behandlat koncernbidrag och årsredovisning för 2021 samt beslutat om 
uppföljning av intern kontroll. 

Borås Energi och Miljö AB 
Bolaget bedömer att resultatet blir 10 mnkr högre än budget, vilket främst beror på högre elintäkter till 
följd av höga elpriser. Flera kostnadsposter ökar också, bland annat för bränsle, energi och kemikalier. 
Investeringsnivån förväntas bli 90 mnkr lägre än budget på grund av förskjutningar i tid för ett antal 
projekt. 

I delårsresultatet redovisar Borås Energi och Miljö AB en positiv budgetavvikelse på 32 mnkr, och ett 
resultat som är 26 mnkr högre än utfallet under motsvarande period 2021. Avvikelsen utgörs främst av 
högre elintäkter då elpriserna varit höga och optimering av elproduktionen. Även kostnaderna är något 
högre som en konsekvens av högre produktion. 

Borås Elnät AB 
Årsresultatet beräknas överstiga budget med 2,9 mnkr, främst till följd av högre intäkter. 
Investeringsnivån förväntas bli 23 mnkr högre än budget på grund av stor förskjutning från 2021 till 
2022 i mätarbytesprojektet FRAMM. 
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Borås Djurpark & Camping AB 
Bolaget prognosticerar ett något bättre resultat än budget (+0,8 mnkr). Affärsområde Borås Camping 
bedöms göra ett överskott medan affärsområde Djurparken bedöms göra ett något sämre resultat. Det 
finns en osäkerhet gällande hur högsäsongen kommer att utvecklas utifrån rådande situation i 
omvärlden. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 

Borås kommuns Parkerings AB 
Bolaget bedömer att årsresultatet blir 1,6 mnkr bättre än budget. Förbättringen består av högre intäkter, 
vilka ökat med 37 % jämfört med samma period 2021. De slopade restriktionerna har haft en positiv 
effekt på intäkterna, som är tillbaka i nivå med före pandemin. Investeringsnivån bedöms bli 21 mnkr 
lägre än budget på grund av försening i projekt Makrillen och en del kommer belasta 2023. 

Under perioden har styrelsen bland annat arbetat med projektet P-huset Makrillen där 
markanvisningsavtalet är förlängt t.o.m. 2023-06-30, p-ledningssystem tillsammans med Tekniska 
förvaltningen, utökning av p-ledningssystem på egna fastigheter samt flytt till ny lokal. 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
Koncernen Industribyggnader i Borås AB, med dotterbolagen Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB, 
räknar med ett årsresultat som är lika med budget. Investeringarna följer plan. 

BoråsBorås TME AB 
Bolaget förutser ett resultat som är 0,7 mnkr sämre än budget till följd av det uppdrag bolaget har fått 
att tillsätta en tjänst med anledning av en satsning på trygghetsarbete i staden. Det prognosticerade 
resultatet ryms inom beslutat resultatkrav på -19,2 mnkr, vilket skiljer sig mot budgeten utifrån tilldelat 
uppdrag. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 

Under perioden har styrelsen bland annat behandlat slutrapporter för projekten Borås 400 år och Cykla 
& Vandra i Sjuhärad samt att beslut har tagits att samarbetet med Destination Sjuhärad kommer att 
drivas av bolaget för att i höst presentera konceptualiseringen och handlings- och investeringsplaner. 

Akademiplatsen AB 
Bolaget förutser ett resultat lika med budget. Verksamheten i Borås Kongress var fortsatt påverkad av 
restriktioner i början av året men det tappet har tagits igen under mars och april, och nu följer 
bokningsläget och budget plan. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att 
ge ett nollresultat. 

Styrelsens viktigaste fråga under året handlar om beslut kring val av driftsoperatör till Borås Kongress 
efter 2023 års utgång då nuvarande avtal löper ut. 

Inkubatorn i Borås AB 
Bolaget bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
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Bostadsbolagen 
Resultat efter finansnetto, mnkr 

Bostadsbolagen Budget 2022 Prognos 2022 Budget-
avvikelse 

AB Bostäder i Borås 25,2 24,8 -0,4 

Fristadbostäder AB 2,8 2,8 0 

AB Sandhultsbostäder 1,8 0,5 -1,3 

AB Toarpshus 2,1 2,4 +0,3 

Viskaforshem AB 2,5 2,5 0 

Summa Bostadsbolagen 34,4 33,0 -1,4 

AB Bostäder i Borås 
Årsresultatet bedöms bli 0,4 mnkr lägre än budget. Intäkterna ökar mer än budgeterat till följd av 
hyreshöjningen på 1,96 % från februari. Investeringsnivån har minskat med 69 mnkr i prognosen på 
grund av lägre takt på ny- och ombyggnadsprojekt. Det pågående nyproduktionsprojektet 
Regementsstaden är i slutfasen med inflyttning 1 maj och 1 juni. Ombyggnationen av Glesvingen till 
studentlägenheter pågår och ska bli klart hösten 2022. 

Första tertialen startade med viss oro utifrån restriktioner kopplat till Coronapandemin och medförde 
uteblivna reparationer och inre underhåll. Men sedan restriktionerna släpptes har såväl arbete som 
insatser kunnat återgå till det normala. 

Antalet vakanta lägenheter per april var 75 stycken varav 50 uthyrningsbara. Av dessa 50 var 31 
lägenheter i nyproduktionen i Regementsstaden. 

Under perioden har styrelsen varit involverad i en översyn av bolagets interna kontrollplan och en 
arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med frågan under året. Styrelsen har även fått information av en 
extern fastighetsvärderare vad en fastighetsvärdering innebär och hur den kan göras. 

Fristadbostäder AB 
Bolaget beräknar ett resultat som är lika med budget. Bolaget har inga outhyrda lägenheter. 

Under perioden har styrelsen beslutat om bokslutet för 2021, ledningens genomgång av 
verksamhetsledningssystemet samt om investering i förbättrat brandskydd. 

AB Sandhultsbostäder 
Bolaget förutser ett resultat som är 1,3 mnkr sämre än budget, till följd av bland annat ökade drifts- och 
förvaltningskostnader samt högre räntekostnader. Bolaget hade fyra outhyrda lägenheter per april. 

AB Toarpshus 
Årsresultatet bedöms bli 0,3 mnkr bättre än budget då underhållskostnaderna har sänkts. Bolaget hade 
nio outhyrda lägenheter per april. 
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Viskaforshem AB 
Bolaget förutser ett resultat som är lika med budget. Bolaget har inga outhyrda lägenheter. 

Förbunden 
Resultat efter finansnetto, mnkr 

Förbunden Budget 2022 Prognos 2022 Budget-
avvikelse 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund -4,1 -4,1 0 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 0 0 0 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 %. Räddningstjänstförbundet räknar med ett resultat 
som är lika med budget. 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 55 %. Kommunalförbundet räknar med ett resultat som 
är lika med förbundets budget. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del enligt särskilda bemyndiganden i KF Budget 2022 

Följande nämnder erhåller utökat kommunbidrag 2022 med anledning av särskild lönesatsning från 1 
april: 

Förskolenämnden 1 250 tkr 

Grundskolenämnden 2 250 tkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 100 tkr 

Kulturnämnden 100 tkr 

Sociala omsorgsnämnden 150 tkr 

Fritids- och folkhälsonämnden 50 tkr 

Arbetslivsnämnden 50 tkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 50 tkr 

Vård- och äldrenämnden 600 tkr 

  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Delårsrapport januari-april 2022 godkänns. 

Tekniska nämndens kommunbidrag minskas med 1 779 tkr för anpassning till verkliga kapitalkostnader 
under 2022. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat investeringsanslag för beläggningsunderhållet med 6,0 mnkr som 
finansieras med ersättning från avtal om ledningsdragning från Borås Energi- och Miljö AB och Borås 
Elnät AB. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat investeringsanslag med 4,0 mnkr för Bryggaregatans 
anpassning till Kulturföreningen Tågets verksamhet. 

Ärendet 2022-00475 "Hur man kan stötta unga med NPF - diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska utredas" behandlas i 
samband med delårsrapporten och godkänns som redovisning av uppdrag i Budget 2022. 

  

  

KOMMUNSTYRELSEN 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Hur man kan stötta unga med NPF - diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att deras 
möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska utredas 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
uppdraget ”Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska 
utredas” samt översänder det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har genomfört en utredning och utifrån den 
kunskapen startat upp ett samarbete med fem föreningar i syfte att ge barn och 
unga med NPF-diagnoser och psykisk ohälsa bättre förutsättningar att delta i 
föreningslivet. Arbetet synliggör behovet av insatser för att stödja målgruppen 
att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. I samarbete med föreningslivet 
erbjuder medverkande föreningar aktiviteter som är anpassade till målgruppen. 
Efterfrågan är stor och befintliga platser är fyllda. Ett arbete pågår för att utöka 
samarbetet med fler föreningar och därmed kunna erbjuda fler barn med NPF-
diagnoser och psykisk ohälsa möjlighet att delta och utvecklas på sin fritid. 
Finansiering för verksamheten finns inte inom ramen av befintligt uppdrag, 
utan genomförs med hjälp av statliga medel. Ett sätt att finansiera det på lång 
sikt kan vara inom bidragsramen för föreningar.  

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har genomfört en utredning angående hur man 
kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) 
så att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar. 

Bakgrund 

Barn och unga med NPF och upplevd psykisk ohälsa inte idrottar i samma grad 
som barn utan funktionsnedsättning. År 2016 genomförde riksförbundet 
Attention en enkät som visade att drygt 50 procent av alla barn med NPF-
diagnos i ålder 10-12 år idrottar. Detta kan jämföras med att i allmänhet idrottar 
80 procent av pojkarna och 74 procent av flickorna i åldern 6-12 år 

(attention.se). Det finns studier om vilken biologisk effekt fysisk aktivitet kan 
ha vid depression och visar på fördelar med att kombinera konditions- och 
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muskelstärkande träning. Även psykologiska förklaringsmekanismer i form av 
beteendeaktivering, social gemenskap och förbättrad tilltro till egen förmåga 
kan förklara den fysiska aktivitetens antidepressiva effekt. På grund av den 
initiativlöshet som kan föreligga hos personer med depression kan de behöva 
mer stöd och uppföljning än vanligt, vilket kan fås genom ledarledd träning 
(www.fyss.se).  

Enligt barnkonventionen och deklarationen om mänskliga rättigheter har barn 
rätt till hälsa, liv och utveckling. För att kunna uppfylla barns rättigheter måste 
det finnas en övergripande samverkan kring barn och unga och tyngden 
behöver läggas på tidiga insatser i barnens liv för att uppnå en jämlik hälsa. Det 
är under barn- och ungdomstiden som förutsättningarna för resten av livet 
skapas. För att stimulera barns utveckling är fritidsaktiviteter viktiga. En 
meningsfull fritid kan kompensera för det som föräldrar och andra viktiga 
vuxna inte förmår.  

Genomförande 

För att öka kunskapen om målgruppen fördes dialoger med BUP, elevhälsan 
och andra verksamheter som har erfarenhet av målgruppen. Baserat på den 
kunskap som framkom genom forskningsinhämtning och erfarenheter hos 
berörda verksamheter, utökades målgruppen från att enbart avse barn och unga 
med NPF - diagnos till att även rikta sig till barn och unga med psykisk ohälsa, 
för att fånga upp barn och unga i tidigare. 
 
Behovet som identifierats var att aktiviteterna behöver genomföras i mindre, 
anpassade grupper och de ledare som håller i verksamheten behöver utbildning 
om målgruppen. Kontakten med föräldrarna är viktig och ungdomarna behöver 
en tydlig introduktion av verksamheten. Gemensamt mellanmål i samband med 
aktiviteterna ses också som ett viktigt inslag, dels för den sociala aspekten men 
även för att underlätta för barnen att fokusera under aktiviteten. 
 
Ett antal föreningar kontaktades i syfte att undersöka intresset för samarbete. 
Fem föreningar visade intresse och en dialog inleddes om hur de kan erbjuda en 
verksamhet som är anpassad till målgruppen. Föreningarna som kontaktades 
var av storleken så att de har en administratör vilken kunde delta i 
utvecklingsarbetet som följde. 2020 utarbetades ett förslag på verksamhet och 
en ansökan för att möjliggöra finansiering av projektet skickades till Allmänna 
arvsfonden. Ansökan fick avslag men i samband med det fick förvaltningen 
möjlighet att starta upp arbetet med hjälp av statliga prio-medel. 
 
En processledare från föreningarna anställdes på 25 procent, vilken samordnar 
utbildning och organisering av medverkande föreningar. Processledaren är även 
länken in till föreningarna för deltagarna. Under 2021 utbildades ledarna och en 
anpassad verksamhet startade upp som kallas ”tillgänglig fritid för alla”. 
Ambitionen var att erbjuda barn mellan 10-18 år verksamhet i föreningarnas 
regi men i samband med utbildningen blev det tydligt att åldersspannet var för 
brett och arbetet har därför initialt riktat sig till målgruppen 10-12 år. Under 
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första månaderna av 2022 har intresset och deltagandet ökat markant och vi har 
svårt att erbjuda plats till alla som vill delta.   
 
Fortsatt arbete 

Parallellt pågår dialoger med fler föreningar, vilka har verksamhet som passar 
målgruppen. Ambitionen är att utöka föreningslivets möjligheter att ta emot 
barn och unga med NPF-diagnoser eller psykisk ohälsa, både avseende ålder på 
målgruppen och variation av utbudet. Det har kommit förfrågningar från 
föräldrar om anpassad verksamhet för barn lägre ner i åldrarna och likväl för 
äldre ungdomarna. Behovet är stort och verksamheten verkar fylla en viktig 
funktion både för barnet och för familjen. Förhoppningen är att en del av de 
som kommer till föreningslivet genom den här verksamheten så småningom 
kan gå vidare in i ordinarie verksamhet i aktuell förening, medan andra behöver 
fortsätta i anpassad verksamhet.  
 
Tack vare statliga medel kan föreningarna få ersättning för att utbilda ledare och 
ge dem ersättning för att hålla i grupperna. Grupperna har fler ledare per 
deltagare än vanligt och deltagandet hålls mestadels mellan 5-10 barn per grupp. 
Deltagarna bjuds även på mellanmål i med aktiviteten, som oftast ligger under 
tidig eftermiddag. Under 2022 och 2023 kommer verksamheten kunna 
genomföras med hjälp av befintlig finansiering genom statliga medel men om 
staden vill fortsätta detta samarbete med föreningslivet och möjliggöra för dem 
att erbjuda riktad verksamhet till målgruppen barn och unga med NPF-diagnos 
och psykisk ohälsa behöver formerna för ett mer långsiktigt stöd undersökas. 
Ett alternativ är att möjliggöra verksamheten inom bidragsramen för stöd till 
föreningar.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Hur man kan stötta unga med NPF - diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska 
utredas 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Mia Wallengren 
Förvaltningschef 
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§ 64 Dnr FOFN 2019-00053 3.6.7.25 

Hur man kan stötta unga med NPF - diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att deras 
möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska utredas 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
uppdraget ”Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska 
utredas” samt översänder det till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har genomfört en utredning och utifrån den 
kunskapen startat upp ett samarbete med fem föreningar i syfte att ge barn och 
unga med NPF-diagnoser och psykisk ohälsa bättre förutsättningar att delta i 
föreningslivet. Arbetet synliggör behovet av insatser för att stödja målgruppen 
att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. I samarbete med föreningslivet 
erbjuder medverkande föreningar aktiviteter som är anpassade till målgruppen.  
 

Efterfrågan är stor och befintliga platser är fyllda. Ett arbete pågår för att utöka 
samarbetet med fler föreningar och därmed kunna erbjuda fler barn med NPF-
diagnoser och psykisk ohälsa möjlighet att delta och utvecklas på sin fritid. 
Finansiering för verksamheten finns inte inom ramen av befintligt uppdrag, 
utan genomförs med hjälp av statliga medel. Ett sätt att finansiera det på lång 
sikt kan vara inom bidragsramen för föreningar.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Hur man kan stötta unga med NPF - diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska 
utredas 

 
Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Mia Wallengren 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2022-05-20.  
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  
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Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2022-05-23. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare  
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förändrat hyresavtal för Kronängsparkens förskola  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förändrat 

hyresavtal/tilläggsavtal för inhyrning av förskolelokal Kronängsparken under 

förutsättning att även Förskolenämnden godkänner detsamma. 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-16 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00458 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2022-06-15 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E11 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förändrat hyresavtal för Kronängsparkens förskola  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förändrat 

hyresavtal/tilläggsavtal för inhyrning av förskolelokal Kronängsparken under 

förutsättning att även Förskolenämnden godkänner detsamma. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 

Kronängsparken för Förskolenämnden. 

Förskolenämnden beslutade 2022-02-28 att framföra önskemål till 

Kommunfullmäktige att häva detta beslut avseende förskola för 120 barn och i 

samband med detta beslut fatta ett nytt beslut om en förskola för 60 barn på 

samma lokalisering, men att det inte sker en minskning av tillagningsköket vid 

byggnationen.  

AB Bostäder har tagit fram nya ritningar och beräkningar utifrån dessa behov 

samt översänt ett tilläggsavtal till Lokalförsörjningsnämnden som omfattar en 

preliminär yta för 60 barn på 683 m2, avtalstid 30 år och en preliminär hyresnivå 

på 2 331 186 kr/år.  

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2022-06-14 att godkänna tilläggsavtalet 

under förutsättning att Kommunstyrelsen och Förskolenämnden godkänner 

detsamma. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 

Kronängsparken för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en avtalstid 

på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 kronor. Förskolelokalen 

beräknades ha plats för 120 barn och en lokalyta på 1 310 m2.  

I maj 2021 tecknades ett hyresavtal mellan Borås Stad och AB Bostäder i Borås 

med en avtalstid på 30 år från tillträdesdatum. 

Förskolenämnden beslutade 2022-02-28 att framföra önskemål till 

Kommunfullmäktige att häva detta beslut avseende förskola för 120 barn och i 

samband med detta beslut fatta ett nytt beslut om en förskola för 60 barn på 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

samma lokalisering. Skälet till Förskolenämndens önskemål beror på att 

befolkningsprognosen för åldersgruppen 0-5 år räknats ner för området samt 

att den planerade inhägnade gården i direkt anslutning till förskolan inte 

bedöms vara tillräcklig. I den ursprungliga planen avsågs den närliggande 

parken fungera som en förlängning av förskolegården vilket Förskolenämnden 

när projektet framskridit inte anser vara ändamålsenligt. 

Förskolenämnden framför även i beslutet önskemål om att det inte sker en 

minskning av tillagningsköket vid byggnationen. Skälet är att köket då även kan 

ombesörja portioner till andra förskolor med mottagningskök i området som 

idag erhåller sina portioner från grundskolekök. Förskoleförvaltningen har även 

stämt av detta med grundskoleförvaltningens kostorganisation eftersom 

förskolans kost för närvarande tillhör denna organisation. 

AB Bostäder har tagit fram nya ritningar och beräkningar utifrån dessa behov 

samt översänt ett tilläggsavtal till Lokalförsörjningsnämnden som omfattar en 

preliminär yta för 60 barn på 683 m2, avtalstid 30 år och en preliminär hyresnivå 

på 2 331 186 kr/år.  

Ytorna och beräknad ny hyra är preliminära och fastställs i projekteringen. Med 

de rådande omständigheterna i världen och inte minst kriget mellan Ryssland 

och Ukraina är beräkningarna för kostnadsbilden en dagsbedömning per 2022-

06-07.  

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2022-06-14 att godkänna tilläggsavtalet 

under förutsättning att Kommunstyrelsen och Förskolenämnden godkänner 

detsamma. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Lokalförsörjningsnämnden, 2022-06-14 

2. Förskolenämndens beslut om Kronängsparkens förskola, 2022-02-28 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 58 Kronängsparkens förskola. 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Förskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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§ 58 Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1 

Kronängsparkens förskola, inhyrning  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 44, sid B 1379) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 
januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 
kronor.    
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Hallberg (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.      
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-22, § 81 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 
januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 
kronor.     
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avslå ärendet om inhyrning av förskolelokal Kronängsparken, 
Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en 
avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 kronor. 
Förskolenämnden uppmanas att, tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden, 
inkomma med underlag som styrker behovet av en nyetablering av förskola i 
området. Senast reviderad befolkningsprognos ska särskilt beaktas, samt 
ändringar i text. 
 
Protokollsanteckning 
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Ordföranden Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) 
lämnar en anteckning till protokollet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
AB Bostäder har fått en markanvisning att bygga studentbostäder och förskola i 
Kronängsparken. Den planerade förskolan är planerad i plan ett och två i 
byggnaden och våningarna ovanför förskolan planeras innehålla ca 54 
studentlägenheter. Förskolan beräknas ha plats för 120 barn. I direkt anslutning 
till förskolan kommer det att finnas en inhägnad förskolegård som är avsedd 
endast för förskolan.  
Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 657 779 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 2 465 420 kr/år plus index enligt Borås Stads internhyressystem.  
 

Beslutsunderlag 
1. Korrigerad handling avseende Kronängsparkens förskola från 
Lokalförsörjningsnämnden. 
2. Förskolenämndens beslut avtalsförslag Kronängsparkens förskola. 
 

Yrkanden    
Tom Andersson (MP) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda propo-
sition med övervägande ja bevarad.  

 



Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 14 juni 2022 16:37 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Förskolenämnden Diarium 
Kopia: Annette Antonsson 
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220607.pdf; Protokoll direktjustering 2022-06-14.signerad.pdf; 
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Hej, 

  

Översänder Lokalförsörjningsnämndens beslut avseende Tilläggsavtal till hyresavtal för 

Kronängsparkens förskola enligt uppdrag. 

  

Protokollet är omedelbart justerat efter sammanträdet avslutats. 

Bifogar protokollsanteckning från M+KD. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Malin Grahmstad 

Nämndsekreterare 

........................................................ 

  

Borås Stad 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Sturegatan 36 



501 80 Borås  

033-357385 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr FN 2020-00105 2.6.1.2 

Ny förskola i Kronängsparken, Norrby 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden önskar att Kommunfullmäktige häver tidigare beslut kring en 
förskola för 120 barn i Kronängsparken på Norrby och i samband med detta 
fattar ett nytt beslut om en förskola för 60 barn på samma lokalisering, men att 
det inte sker en minskning av tillagningsköket vid byggnationen. 

Förskolenämnden är med i utformandet av utemiljön i parkområdet som ämnas 
användas som en förlängning av förskolegården för att säkerställa 
ändamålsenlighet och trygghet för barnen.  

Deltar ej i beslutet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD), deltar inte i 
beslutet av följande anledningar: 

- stor osäkerhet kring verkliga behovet av ytterligare förskoleplatser i 
stadsdelen Norrby 

- osäkerhet kring förskolans utemiljö 

- frågan om tillagningskök behöver redovisas ytterligare 

Sammanfattning av ärendet 

AB Bostäder har fått en markanvisning för att bygga studentbostäder och 
förskola i Kronängsparken. Förskolan skulle ha en yta om cirka 1 310 m2 och 
beräknades ha plats för cirka 120 barn. Den 28 maj 2019 tillstyrkte 
Förskolenämnden detaljplanen för Norrby, Garvaren 15 m fl, Kronängsparken, 
Borås Stad. Den 16 juni 2020 godkände Förskolenämnden avtalsförslaget för 
en förskola för 120 barn. 

Sedan dess har förutsättningarna förändrats och befolkningsprognosen för 
åldersgruppen 0-5 år räknats ner för området. Förskolenämnden ser att behovet 
av en förskola för 120 barn inte längre är aktuellt och vill bland annat med 
anledning av detta att ett nytt beslut fattas kring en förskola för 60 barn på 
samma lokalisering. Dessutom avsågs den närliggande parken fungera som en 
förlängning av förskolegården i den ursprungliga planen. När projektet 
framskridit ser inte Förskolenämnden att detta är ändamålsenligt för det stora 
antalet barn som var tänkt. 

Förskolenämnden önskar inte att det sker en minskning av storleken på 
tillagningsköket vid byggnationen. Ett större tillagningskök kan, förutom 
portionerna till förskolan i Kronängsparken, då även ombesörja portioner till 
andra förskolor med mottagningskök i området, som idag erhåller sina 
portioner från grundskolekök. 
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Den inhängande gården i direkt anslutning till förskolan räcker inte till för 60 
barn. Vid nybyggnationer har Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad ett 
riktmärke på 25 kvm per barn avseende utemiljö. Förskolenämnden vill 
poängtera vikten av att vara med i utformandet av utemiljön i parkområdet som 
ämnas användas som en förlängning av förskolegården för att säkerställa 
ändamålsenlighet och trygghet för barnen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmmäktige beslut 2021-03-18 § 58 - Kronängsparkens förskola, 
inhyrning 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tanja Vööras 
Handläggare 
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Sida 
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Datum 

2022-02-28 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00105 2.6.1.2 
 

  

 

Ny förskola i Kronängsparken, Norrby 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden önskar att Kommunfullmäktige häver tidigare beslut kring en 

förskola för 120 barn i Kronängsparken på Norrby och i samband med detta 

fattar ett nytt beslut om en förskola för 60 barn på samma lokalisering, men att 

det inte sker en minskning av tillagningsköket vid byggnationen. 

Förskolenämnden är med i utformandet av utemiljön i parkområdet som ämnas 

användas som en förlängning av förskolegården för att säkerställa 

ändamålsenlighet och trygghet för barnen. 

Deltar ej i beslutet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD), deltar inte i 

beslutet av följande anledningar: 

- stor osäkerhet kring verkliga behovet av ytterligare förskoleplatser i 
stadsdelen Norrby 

- osäkerhet kring förskolans utemiljö 

- frågan om tillagningskök behöver redovisas ytterligare 

Sammanfattning 

AB Bostäder har fått en markanvisning för att bygga studentbostäder och 

förskola i Kronängsparken. Förskolan skulle ha en yta om cirka 1 310 m2 och 

beräknades ha plats för cirka 120 barn. Den 28 maj 2019 tillstyrkte 

Förskolenämnden detaljplanen för Norrby, Garvaren 15 m fl, Kronängsparken, 

Borås Stad. Den 16 juni 2020 godkände Förskolenämnden avtalsförslaget för 

en förskola för 120 barn. 

Sedan dess har förutsättningarna förändrats och befolkningsprognosen för 

åldersgruppen 0-5 år räknats ner för området. Förskolenämnden ser att behovet 

av en förskola för 120 barn inte längre är aktuellt och vill bland annat med 

anledning av detta att ett nytt beslut fattas kring en förskola för 60 barn på 

samma lokalisering. Dessutom avsågs den närliggande parken fungera som en 

förlängning av förskolegården i den ursprungliga planen. När projektet 

framskridit ser inte Förskolenämnden att detta är ändamålsenligt för det stora 

antalet barn som var tänkt. 

Förskolenämnden önskar inte att det sker en minskning av storleken på 

tillagningsköket vid byggnationen. Ett större tillagningskök kan, förutom 
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portionerna till förskolan i Kronängsparken, då även ombesörja portioner till 

andra förskolor med mottagningskök i området, som idag erhåller sina 

portioner från grundskolekök. 

Den inhängande gården i direkt anslutning till förskolan räcker inte till för 60 

barn. Vid nybyggnationer har Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad ett 

riktmärke på 25 kvm per barn avseende utemiljö. Förskolenämnden vill 

poängtera vikten av att vara med i utformandet av utemiljön i parkområdet som 

ämnas användas som en förlängning av förskolegården för att säkerställa 

ändamålsenlighet och trygghet för barnen. 

Ärendet i sin helhet 

AB Bostäder har fått en markanvisning för att bygga studentbostäder och 

förskola i Kronängsparken. Den planerade förskolan var placerad i plan ett- 

och två av byggnaden. Våningarna ovanför förskolan planeras innehålla cirka 54 

studentlägenheter. Förskolan skulle ha en yta om cirka 1 310 m2 och beräknades 

ha plats för cirka 120 barn. 

I detaljplanen framgick att eftersom förskolan endast skulle få en liten egen 

gård skulle stor vikt läggas vid utformningen av den del av parkområdet som 

ligger närmast förskolan. 

Den 28 maj 2019 tillstyrkte Förskolenämnden detaljplanen för Norrby, 

Garvaren 15 m fl, Kronängsparken, Borås Stad. Förskolenämnden påtalade i 

sitt yttrande om detaljplanen vikten av att vara med i utformningen av 

parkområdet, som blev en förlängning av förskolegården, och lekplatsen 

utanför förskolans gård. 

Den 16 juni 2020 godkände Förskolenämnden avtalsförslaget för en förskola 

för 120 barn. 

Sedan dess har förutsättningarna förändrats och befolkningsprognosen för 

åldersgruppen 0-5 år räknats ner för området. Förskolenämnden ser att behovet 

av en förskola för 120 barn inte längre är aktuellt och vill bland annat med 

anledning av detta att ett nytt beslut fattas kring en förskola för 60 barn på 

samma lokalisering. Dessutom avsågs den närliggande parken fungera som en 

förlängning av förskolegården i den ursprungliga planen. När projektet 

framskridit ser inte Förskolenämnden att detta är ändamålsenligt för det stora 

antalet barn som var tänkt. 

Förskolenämnden önskar inte att det sker en minskning av storleken på 

tillagningsköket vid byggnationen. Ett större tillagningskök kan, förutom 

portionerna till förskolan i Kronängsparken, då även ombesörja portioner till 

andra förskolor med mottagningskök i området, som idag erhåller sina 

portioner från grundskolekök. En stor fördel med detta är att mat som tillagas i 

ett förskolekök är mer anpassad för förskolebarn. Ett större kök blir också 

mindre sårbart ur bemanningssynpunkt. Ett tillagningskök som ombesörjer 200 

portioner istället för 100 portioner behöver vara drygt 50 m2 större, från ca 100 

m2 till ca 150 m2. Sett till utrustning i köket kommer det exempelvis att behövas 

ytterligare ett kylrum, en annan typ av diskmaskin, mer förvaringsyta mm. 
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Köksarkitekt har grovt uppskattat kostnaden för ytterligare utrustning till ca 800 

tkr. 

Den inhängande gården i direkt anslutning till förskolan räcker inte till för 60 

barn. Vid nybyggnationer har Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad ett 

riktmärke på 25 kvm per barn avseende utemiljö. Förskolenämnden vill åter 

poängtera vikten av att nämnden är med i utformandet av utemiljön i 

parkområdet som ämnas användas som en förlängning av förskolegården. 

Denna del behöver av säkerhetsskäl förses med staket och grindar och behöver 

vara ändamålsenligt för barn i förskoleålder samt tillgänglighetsanpassad. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

I aktuellt ärende ska delar av parken utanför förskolan utgöra en permanent 

utemiljö för förskolans barn och det är därför av stor vikt att tryggheten för 

varje barn beaktas. Av detta skäl behöver området förses med staket och 

grindar och vara ändamålsenligt för barn i förskoleålder samt 

tillgänglighetsanpassad. 

Förskolenämnden vill starkt poängtera vikten av att barnkonventionen och 

barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmmäktige beslut 2021-03-18 § 58 - Kronängsparkens förskola, 

inhyrning 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 februari 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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§ 58 Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1 

Kronängsparkens förskola, inhyrning  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 44, sid B 1379) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 
januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 
kronor.    
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Hallberg (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.      
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-22, § 81 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 
januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 
kronor.     
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avslå ärendet om inhyrning av förskolelokal Kronängsparken, 
Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en 
avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 kronor. 
Förskolenämnden uppmanas att, tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden, 
inkomma med underlag som styrker behovet av en nyetablering av förskola i 
området. Senast reviderad befolkningsprognos ska särskilt beaktas, samt 
ändringar i text. 
 
Protokollsanteckning 
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Ordföranden Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) 
lämnar en anteckning till protokollet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
AB Bostäder har fått en markanvisning att bygga studentbostäder och förskola i 
Kronängsparken. Den planerade förskolan är planerad i plan ett och två i 
byggnaden och våningarna ovanför förskolan planeras innehålla ca 54 
studentlägenheter. Förskolan beräknas ha plats för 120 barn. I direkt anslutning 
till förskolan kommer det att finnas en inhägnad förskolegård som är avsedd 
endast för förskolan.  
Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 657 779 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 2 465 420 kr/år plus index enligt Borås Stads internhyressystem.  
 

Beslutsunderlag 
1. Korrigerad handling avseende Kronängsparkens förskola från 
Lokalförsörjningsnämnden. 
2. Förskolenämndens beslut avtalsförslag Kronängsparkens förskola. 
 

Yrkanden    
Tom Andersson (MP) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda propo-
sition med övervägande ja bevarad.  

 

















Avser Hyreskontrakt nr:

53001015101
Fastighetsbeteckning:

Del av Norrby 1:1

Hyresvärd Namn:

AB Bostäder i Borås
Personnr/Orgnr:

556024-8782

Hyresgäst(er) Namn:

Borås Stad
Personnr/Orgnr:

212000-1561

Namn: Personnr/Orgnr:

Tillägg Efter beslut i förskoleförvaltningen om ändring till 60 barn och 4 hemvister istället för 120 barn och 8 
hemvister har förutsättningarna för avtalet ändrats.
Hyresvärd och hyresgäst är därför överens om följande ändringar:

- Total yta är nu 683m².  Detta fördelas på plan 1/entréplan  med 625m² och plan 2 med 58m².
- Utökning av kök för att klara av att tillaga 200 portioner. Bedömt 70 portioner till förskolan och 130 portioner 
för utskick. 
- Ny planlösning enligt bilaga 8 och 9.
- Ny hyresnivå 

Preliminär hyresnivå:
Angiven hyresnivå  ( 2 331 186 kr exkl. moms) är preliminär och är baserad på en uppskattad 
investeringskostnad och kalkyl. Hyresnivån ska justeras om den faktiska investeringskostnaden avviker från 
den beräknade investeringskostnaden. Ändras hyresnivån ska även angivet hyresbelopp i indexbilagan 
ändras. Övriga önskemål som inkommer efter projektets start och som innebär ökade kostnader 
sammanfattas och regleras i tilläggsavtal utan procentuellt påslag.

Hyrestiden är 30 år men inflyttningsdatumet kan komma att justeras beroende på hur upphandling och 
genomförande fortlöper. AB Bostäder i Borås informerar och meddelar eventuella ändringar i tidplanen så fort 
det finns tecken på förändring. Ändras inflyttningsdatumet så ändras även hyrestidens till och med datum.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 1 ( 1 )

Bilaga nr: 7
 

TILLÄGG
Förändring av ytor 

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

UTKAST
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Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 

Plats och tid: Boråshallen Bockasjögatan 2, tisdagen den 14 juni 2022 kl 13:15-15:55. Ajournering för 
gruppöverläggningar 15:25-15:40 

Ledamöter  
Helene Sandberg (S), Ordförande  
Nils-Åke Björklund (M), 1:e vice ordförande  
Kjell Hjalmarsson (MP), 2:e vice ordförande  
Samir Muratovic (S) ersätter Micael Emilsson (S)  
Börje Larsson (S)  
Göran Egelhof (C)  
Jonas Garmarp (M)  
Emanuel Mäkinen (KD)  
Olle Engström (SD)  

Ersättare 
Joachim Kandimaa (S) 
Teddi Gelander (S) 
Sofia Ström (S) 
Lennart Fritzson (L) 
Viola Orbelin (M) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Övriga tjänstemän 
Anders Waldau, förvaltningschef 
Richard Svanberg, avd. chef Byggavdelningen  
Thobias Mattsson, avd. chef Hyres- och förvaltningsavdelningen  
Monika Jonasson, avd. chef Drift- och förvaltningsavdelningen 
Lena Zetterberg, enhetschef Stabsenheten 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Justeringen äger rum genom digital signering 14 juni 2022 omedelbart efter avslutat sammanträde. 
 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 14 juni 2022 

Paragraf § 90 

Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Malin Grahmstad 

Ordförande  ..........................................................................  
 Helene Sandberg 

Justerare  ..........................................................................  
 Nils-Åke Björklund 
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Ärendelista 

 
§ 90 Dnr LFN 2022-002252.6.1.2 

Tilläggsavtal till hyresavtal för Kronängsparkensförskola ................... 3 
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§ 90 Dnr LFN 2022-002252.6.1.2 

Tilläggsavtal till hyresavtal för 
Kronängsparkensförskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna tilläggsavtalet under 
förutsättning att Kommunstyrelsen och Förskolenämnden godkänner 
detsamma. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2021 tecknades ett hyresavtal mellan Borås Stad och AB Bostäder i Borås 
för en ny förskola på Norrby, Kronängsparkens förskola. Förskolan var tilltänkt 
för 120 barn, ca 1 310 kvm med en beräknad årshyra på 2 657 779 kr, avtalstid 
30 år från tillträdesdatumet. 

 

2022-02-28 tillskickade Förskolenämnden Kommunfullmäktige önskemål om 
att häva tidigare beslut för 120 barn (8 hemvister) för att minska till 60 barn (4 
hemvister), men att det inte sker en minskning av tillagningsköket. 

 

AB Bostäder i Borås har tagit fram nya ritningar och beräkningar utifrån dessa 
behov och översänt ett tilläggsavtal som detta regleras i. Ytorna och beräknad 
ny hyra är preliminära och fastställs i projekteringen genom AB Bostäder i 
Borås. Med de rådande omständigheterna i världen och inte minst kriget mellan 
Ryssland och Ukraina är beräkningarna för kostnadsbilden en dagsbedömning, 
per 2022-06-07. Beräkningarna är gjorda av en kalkylator som är en 
underkonsult till AB Bostäder i Borås.   

 

Preliminära nya ytor för 60 barn: ca 683 kvm   

Preliminär ny hyresnivå: 2 331 186 kr/år 

(Angiven hyresnivå är preliminär och baserad på en uppskattad 
investeringskostnad och kalkyl).  

Avtalstid: 30 år 

 

Förskolenämndens hyra utgår enligt ny schablonhyra förskola samt den 
fastställda ytan som kommer att ske i projekteringen av AB Bostäder i Borås.  
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Reservation/protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 
biläggs protokollet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2020-05-19 

2. Förskolenämndens beslut 2020-06-16 

3. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-18 

4. Förskolenämndens beslut 2022-02-28 

5. Ritningar 

6. Förslag på tilläggsavtal 

 

 



 

Undertecknat av följande personer

HELENE 
SANDBERG
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-06-14 15:57:20

Transaktionsidentitet: 19C62D89824E93C9D50764B423B756D67C10A634D9

NILS-ÅKE 
LENNART 
BJÖRKLUND
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-06-14 15:59:07

Transaktionsidentitet: 786AFCCE4E630D072B40ED54FBB8445E5716D28A2D

MALIN 
GRAHMSTAD
E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-06-14 16:00:18

Transaktionsidentitet: A728B736849597F380BED0C4C037498CB870E3E300

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



Protokollsanteckning gällande Ärende 14 på dagordningen 20220614 

 

Återigen ett 30 årigt hyresavtal med det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. 

M/KD är emot 30 åriga hyresavtal utan anser att de skall vara på 15 år med option på 15 år. 

 

N-Å Björklund M 

Jonas Garmarp M 

Emanuel Mäkinen KD 

Pirita Isegran  M 

Viola Orbelin  M 

John Hansfeldt KD 
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DEL AV GARVAREN 30

Nybyggnad förskola och studentbostäder

KRONÄNGSPARKEN

A-40-1-110

PLAN 1, ENTRÉPLAN

<123456> MABA

DOIS

TENGBOM tel. 08-412 52 00A

LEBJ

PH 2022-05-23

1:100
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BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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DEL AV GARVAREN 30

Nybyggnad förskola och studentbostäder

KRONÄNGSPARKEN

A-40-1-120

PLAN 2

<123456> Author

DOIS

TENGBOM tel. 08-412 52 00A

LEBJ

PH 2022-05-23

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

PERSONALAVDELNING (INKL. FRD): 58 m²



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-06-14 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00225 2.6.1.2 
 

  

 

Tilläggsavtal till hyresavtal för Kronängsparkens 

förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna tilläggsavtalet under 

förutsättning att Kommunstyrelsen och Förskolenämnden godkänner 

detsamma.  

 

Ärendet i sin helhet 

I maj 2021 tecknades ett hyresavtal mellan Borås Stad och AB Bostäder i Borås 

för en ny förskola på Norrby, Kronängsparkens förskola. Förskolan var tilltänkt 

för 120 barn, ca 1 310 kvm med en beräknad årshyra på 2 657 779 kr, avtalstid 

30 år från tillträdesdatumet. 

 

2022-02-28 tillskickade Förskolenämnden Kommunfullmäktige önskemål om 

att häva tidigare beslut för 120 barn (8 hemvister) för att minska till 60 barn (4 

hemvister), men att det inte sker en minskning av tillagningsköket. 

 

AB Bostäder i Borås har tagit fram nya ritningar och beräkningar utifrån dessa 

behov och översänt ett tilläggsavtal som detta regleras i. Ytorna och beräknad 

ny hyra är preliminära och fastställs i projekteringen genom AB Bostäder i 

Borås. Med de rådande omständigheterna i världen och inte minst kriget mellan 

Ryssland och Ukraina är beräkningarna för kostnadsbilden en dagsbedömning, 

per 2022-06-07. Beräkningarna är gjorda av en kalkylator som är en 

underkonsult till AB Bostäder i Borås.   

 

Preliminära nya ytor för 60 barn: ca 683 kvm   

Preliminär ny hyresnivå: 2 331 186 kr/år 

(Angiven hyresnivå är preliminär och baserad på en uppskattad 

investeringskostnad och kalkyl).  

Avtalstid: 30 år 

 

Förskolenämndens hyra utgår enligt ny schablonhyra förskola samt den 

fastställda ytan som kommer att ske i projekteringen av AB Bostäder i Borås.  
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Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2020-05-19 

2. Förskolenämndens beslut 2020-06-16 

3. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-18 

4. Förskolenämndens beslut 2022-02-28 

5. Ritningar 

6. Förslag på tilläggsavtal 

Reservation/protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 

biläggs protokollet. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Förskolenämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Sida 
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Datum 

2020-06-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00105 2.6.1.2 
 

  

 

Avtalsförslag Kronängsparkens förskola 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för Kronängsparkens förskola och 

översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 

reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 

(M) med fleras alternativa förslag till beslut.    

Ärendet i sin helhet 

AB Bostäder har fått en markanvisning för att bygga studentbostäder och 

förskola i Kronängsparken. Den planerade förskolan är placerad i plan ett- och 

två av byggnaden. Våningarna ovanför förskolan planeras innehålla cirka 54 

studentlägenheter. Förskolan kommer ha en yta om cirka 1 310 m2 och 

beräknas ha plats för cirka 120 barn. På första våningen kommer 

tillagningsköket vara placerat medan personalytor är placerade på plan 2. De 

pedagogiska ytorna är jämt fördelade mellan våningsplanen. I direkt anslutning 

till förskolan kommer en instängslad förskolegård på ca 1 100 m2 att finnas. 

Denna är avsedd exklusivt för förskolan. Utöver den instängslade gården 

kommer förskolan även kunna nyttja övriga delar av parken, denna del kommer 

dock samnyttjas med boende och allmänheten. Ett skötselavtal gällande de 

gemensamma parkytorna kommer behöva upprättas med tekniska kontoret 

efter färdigställandet.   

Nytt avtal 

Förskolenämnden 

   

Fastighet Garvaren 15 m.fl.   

Adress Kronängsparken   

Hyresvärd AB Bostäder i Borås   

Yta 1 310 m2   

Hyra 2 657 779 kr/år 2 029kr/m2  

Index 80 % KPI   
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Avtalstid 30 år 9 mån uppsägning 5 års förlängning 

Prel. tillträde 2022-01-01   

Moms Exkl.   

Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer  

  

    

Hyra enligt nytt avtal Förskolenämnden   

Yta 1 310 m2   

Klass Ny   

Schablonhyra 1 882 kr/kvm   

Årshyra 2 465 420 kr   

    

Totala intäkter årshyra 2 465 420 kr   

               

Beslutsunderlag 

1. 1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2020-05-19 Kronängsparkens 

förskola      

2. Korrigerad handling enligt delegation avseende Kronängsparkens 

förskola                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 juni 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Från: FN.diarium@boras.se 
Skickat: den 1 mars 2022 08:02 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Lokalförsörjningsnämnden Diarium 
Ämne: Förskolenämndens beslut 2022-02-28 § 22 - Kronängsparkens förskola 
Bifogade filer: Förskolenämndens beslut 2022-02-28 § 22 - Kronängsparkens 

förskola.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder Förskolenämndens beslut 2022-02-28 § 22 - Kronängsparkens förskola. 

  

Vänliga hälsningar 

  

Ida Westin 

Nämndsekreterare 

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

Borås Stad - Förskoleförvaltningen 

Besöksadress: Olovsholmsgatan 32 plan 3 

Postadress: 501 80 Borås 

Tfn 033-35 50 46 

Webbplats:www.boras.se/utbildningochforskola 

  

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information 

hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202000105, Kronängsparkens förskola bifogas detta e-

postmeddelande 

 

Länk till ärendet: 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-28 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr FN 2020-00105 2.6.1.2 

Ny förskola i Kronängsparken, Norrby 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden önskar att Kommunfullmäktige häver tidigare beslut kring en 
förskola för 120 barn i Kronängsparken på Norrby och i samband med detta 
fattar ett nytt beslut om en förskola för 60 barn på samma lokalisering, men att 
det inte sker en minskning av tillagningsköket vid byggnationen. 

Förskolenämnden är med i utformandet av utemiljön i parkområdet som ämnas 
användas som en förlängning av förskolegården för att säkerställa 
ändamålsenlighet och trygghet för barnen.  

Deltar ej i beslutet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD), deltar inte i 
beslutet av följande anledningar: 

- stor osäkerhet kring verkliga behovet av ytterligare förskoleplatser i 
stadsdelen Norrby 

- osäkerhet kring förskolans utemiljö 

- frågan om tillagningskök behöver redovisas ytterligare 

Sammanfattning av ärendet 

AB Bostäder har fått en markanvisning för att bygga studentbostäder och 
förskola i Kronängsparken. Förskolan skulle ha en yta om cirka 1 310 m2 och 
beräknades ha plats för cirka 120 barn. Den 28 maj 2019 tillstyrkte 
Förskolenämnden detaljplanen för Norrby, Garvaren 15 m fl, Kronängsparken, 
Borås Stad. Den 16 juni 2020 godkände Förskolenämnden avtalsförslaget för 
en förskola för 120 barn. 

Sedan dess har förutsättningarna förändrats och befolkningsprognosen för 
åldersgruppen 0-5 år räknats ner för området. Förskolenämnden ser att behovet 
av en förskola för 120 barn inte längre är aktuellt och vill bland annat med 
anledning av detta att ett nytt beslut fattas kring en förskola för 60 barn på 
samma lokalisering. Dessutom avsågs den närliggande parken fungera som en 
förlängning av förskolegården i den ursprungliga planen. När projektet 
framskridit ser inte Förskolenämnden att detta är ändamålsenligt för det stora 
antalet barn som var tänkt. 

Förskolenämnden önskar inte att det sker en minskning av storleken på 
tillagningsköket vid byggnationen. Ett större tillagningskök kan, förutom 
portionerna till förskolan i Kronängsparken, då även ombesörja portioner till 
andra förskolor med mottagningskök i området, som idag erhåller sina 
portioner från grundskolekök. 
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Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Den inhängande gården i direkt anslutning till förskolan räcker inte till för 60 
barn. Vid nybyggnationer har Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad ett 
riktmärke på 25 kvm per barn avseende utemiljö. Förskolenämnden vill 
poängtera vikten av att vara med i utformandet av utemiljön i parkområdet som 
ämnas användas som en förlängning av förskolegården för att säkerställa 
ändamålsenlighet och trygghet för barnen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmmäktige beslut 2021-03-18 § 58 - Kronängsparkens förskola, 
inhyrning 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tanja Vööras 
Handläggare 
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Datum 
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Ny förskola i Kronängsparken, Norrby 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden önskar att Kommunfullmäktige häver tidigare beslut kring en 

förskola för 120 barn i Kronängsparken på Norrby och i samband med detta 

fattar ett nytt beslut om en förskola för 60 barn på samma lokalisering, men att 

det inte sker en minskning av tillagningsköket vid byggnationen. 

Förskolenämnden är med i utformandet av utemiljön i parkområdet som ämnas 

användas som en förlängning av förskolegården för att säkerställa 

ändamålsenlighet och trygghet för barnen. 

Deltar ej i beslutet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD), deltar inte i 

beslutet av följande anledningar: 

- stor osäkerhet kring verkliga behovet av ytterligare förskoleplatser i 
stadsdelen Norrby 

- osäkerhet kring förskolans utemiljö 

- frågan om tillagningskök behöver redovisas ytterligare 

Sammanfattning 

AB Bostäder har fått en markanvisning för att bygga studentbostäder och 

förskola i Kronängsparken. Förskolan skulle ha en yta om cirka 1 310 m2 och 

beräknades ha plats för cirka 120 barn. Den 28 maj 2019 tillstyrkte 

Förskolenämnden detaljplanen för Norrby, Garvaren 15 m fl, Kronängsparken, 

Borås Stad. Den 16 juni 2020 godkände Förskolenämnden avtalsförslaget för 

en förskola för 120 barn. 

Sedan dess har förutsättningarna förändrats och befolkningsprognosen för 

åldersgruppen 0-5 år räknats ner för området. Förskolenämnden ser att behovet 

av en förskola för 120 barn inte längre är aktuellt och vill bland annat med 

anledning av detta att ett nytt beslut fattas kring en förskola för 60 barn på 

samma lokalisering. Dessutom avsågs den närliggande parken fungera som en 

förlängning av förskolegården i den ursprungliga planen. När projektet 

framskridit ser inte Förskolenämnden att detta är ändamålsenligt för det stora 

antalet barn som var tänkt. 

Förskolenämnden önskar inte att det sker en minskning av storleken på 

tillagningsköket vid byggnationen. Ett större tillagningskök kan, förutom 
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portionerna till förskolan i Kronängsparken, då även ombesörja portioner till 

andra förskolor med mottagningskök i området, som idag erhåller sina 

portioner från grundskolekök. 

Den inhängande gården i direkt anslutning till förskolan räcker inte till för 60 

barn. Vid nybyggnationer har Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad ett 

riktmärke på 25 kvm per barn avseende utemiljö. Förskolenämnden vill 

poängtera vikten av att vara med i utformandet av utemiljön i parkområdet som 

ämnas användas som en förlängning av förskolegården för att säkerställa 

ändamålsenlighet och trygghet för barnen. 

Ärendet i sin helhet 

AB Bostäder har fått en markanvisning för att bygga studentbostäder och 

förskola i Kronängsparken. Den planerade förskolan var placerad i plan ett- 

och två av byggnaden. Våningarna ovanför förskolan planeras innehålla cirka 54 

studentlägenheter. Förskolan skulle ha en yta om cirka 1 310 m2 och beräknades 

ha plats för cirka 120 barn. 

I detaljplanen framgick att eftersom förskolan endast skulle få en liten egen 

gård skulle stor vikt läggas vid utformningen av den del av parkområdet som 

ligger närmast förskolan. 

Den 28 maj 2019 tillstyrkte Förskolenämnden detaljplanen för Norrby, 

Garvaren 15 m fl, Kronängsparken, Borås Stad. Förskolenämnden påtalade i 

sitt yttrande om detaljplanen vikten av att vara med i utformningen av 

parkområdet, som blev en förlängning av förskolegården, och lekplatsen 

utanför förskolans gård. 

Den 16 juni 2020 godkände Förskolenämnden avtalsförslaget för en förskola 

för 120 barn. 

Sedan dess har förutsättningarna förändrats och befolkningsprognosen för 

åldersgruppen 0-5 år räknats ner för området. Förskolenämnden ser att behovet 

av en förskola för 120 barn inte längre är aktuellt och vill bland annat med 

anledning av detta att ett nytt beslut fattas kring en förskola för 60 barn på 

samma lokalisering. Dessutom avsågs den närliggande parken fungera som en 

förlängning av förskolegården i den ursprungliga planen. När projektet 

framskridit ser inte Förskolenämnden att detta är ändamålsenligt för det stora 

antalet barn som var tänkt. 

Förskolenämnden önskar inte att det sker en minskning av storleken på 

tillagningsköket vid byggnationen. Ett större tillagningskök kan, förutom 

portionerna till förskolan i Kronängsparken, då även ombesörja portioner till 

andra förskolor med mottagningskök i området, som idag erhåller sina 

portioner från grundskolekök. En stor fördel med detta är att mat som tillagas i 

ett förskolekök är mer anpassad för förskolebarn. Ett större kök blir också 

mindre sårbart ur bemanningssynpunkt. Ett tillagningskök som ombesörjer 200 

portioner istället för 100 portioner behöver vara drygt 50 m2 större, från ca 100 

m2 till ca 150 m2. Sett till utrustning i köket kommer det exempelvis att behövas 

ytterligare ett kylrum, en annan typ av diskmaskin, mer förvaringsyta mm. 
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Köksarkitekt har grovt uppskattat kostnaden för ytterligare utrustning till ca 800 

tkr. 

Den inhängande gården i direkt anslutning till förskolan räcker inte till för 60 

barn. Vid nybyggnationer har Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad ett 

riktmärke på 25 kvm per barn avseende utemiljö. Förskolenämnden vill åter 

poängtera vikten av att nämnden är med i utformandet av utemiljön i 

parkområdet som ämnas användas som en förlängning av förskolegården. 

Denna del behöver av säkerhetsskäl förses med staket och grindar och behöver 

vara ändamålsenligt för barn i förskoleålder samt tillgänglighetsanpassad. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

I aktuellt ärende ska delar av parken utanför förskolan utgöra en permanent 

utemiljö för förskolans barn och det är därför av stor vikt att tryggheten för 

varje barn beaktas. Av detta skäl behöver området förses med staket och 

grindar och vara ändamålsenligt för barn i förskoleålder samt 

tillgänglighetsanpassad. 

Förskolenämnden vill starkt poängtera vikten av att barnkonventionen och 

barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmmäktige beslut 2021-03-18 § 58 - Kronängsparkens förskola, 

inhyrning 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 februari 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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§ 58 Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1 

Kronängsparkens förskola, inhyrning  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 44, sid B 1379) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 
januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 
kronor.    
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Hallberg (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.      
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-22, § 81 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 
januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 
kronor.     
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avslå ärendet om inhyrning av förskolelokal Kronängsparken, 
Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en 
avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 kronor. 
Förskolenämnden uppmanas att, tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden, 
inkomma med underlag som styrker behovet av en nyetablering av förskola i 
området. Senast reviderad befolkningsprognos ska särskilt beaktas, samt 
ändringar i text. 
 
Protokollsanteckning 
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Ordföranden Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) 
lämnar en anteckning till protokollet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
AB Bostäder har fått en markanvisning att bygga studentbostäder och förskola i 
Kronängsparken. Den planerade förskolan är planerad i plan ett och två i 
byggnaden och våningarna ovanför förskolan planeras innehålla ca 54 
studentlägenheter. Förskolan beräknas ha plats för 120 barn. I direkt anslutning 
till förskolan kommer det att finnas en inhägnad förskolegård som är avsedd 
endast för förskolan.  
Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 657 779 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 2 465 420 kr/år plus index enligt Borås Stads internhyressystem.  
 

Beslutsunderlag 
1. Korrigerad handling avseende Kronängsparkens förskola från 
Lokalförsörjningsnämnden. 
2. Förskolenämndens beslut avtalsförslag Kronängsparkens förskola. 
 

Yrkanden    
Tom Andersson (MP) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda propo-
sition med övervägande ja bevarad.  
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§ 58 Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1 

Kronängsparkens förskola, inhyrning  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 44, sid B 1379) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 
januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 
kronor.    
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Hallberg (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.      
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-22, § 81 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 
januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 
kronor.     
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avslå ärendet om inhyrning av förskolelokal Kronängsparken, 
Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en 
avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 kronor. 
Förskolenämnden uppmanas att, tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden, 
inkomma med underlag som styrker behovet av en nyetablering av förskola i 
området. Senast reviderad befolkningsprognos ska särskilt beaktas, samt 
ändringar i text. 
 
Protokollsanteckning 
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Ordföranden Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) 
lämnar en anteckning till protokollet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
AB Bostäder har fått en markanvisning att bygga studentbostäder och förskola i 
Kronängsparken. Den planerade förskolan är planerad i plan ett och två i 
byggnaden och våningarna ovanför förskolan planeras innehålla ca 54 
studentlägenheter. Förskolan beräknas ha plats för 120 barn. I direkt anslutning 
till förskolan kommer det att finnas en inhägnad förskolegård som är avsedd 
endast för förskolan.  
Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 657 779 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 2 465 420 kr/år plus index enligt Borås Stads internhyressystem.  
 

Beslutsunderlag 
1. Korrigerad handling avseende Kronängsparkens förskola från 
Lokalförsörjningsnämnden. 
2. Förskolenämndens beslut avtalsförslag Kronängsparkens förskola. 
 

Yrkanden    
Tom Andersson (MP) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda propo-
sition med övervägande ja bevarad.  
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Samrådsyttrande över detaljplan för Hultabacke 1  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslag till detaljplan för Hultabacke 

1 

Ärendet i sin helhet 

Området ligger i stadsdelen Hulta, cirka 2,5 kilometer öster om centrala Borås. 

Planområdets storlek är cirka 3 390 kvadratmeter och omfattar fastigheten 

Hultabacke 1 samt del av Hulta 4:1. All mark inom planområdet ägs av Borås 

Stad. På fastigheten för byggnation finns idag en arrenderad tomt som nyttjas 

för religiös verksamhet. Delar av fastigheten kommer att lösas in som allmän 

platsmark. Söder om planområdet ligger ett naturområde tillhörande 

Ollonstupet. 

Planen möjliggör byggnation av en ny mottagningsstation för Borås Elnät 

genom den föreslagna användningen teknisk anläggning. Den nya stationen är 

tänkt att ersätta den befintliga stationen som finns på Hultasjögatan, väster om 

aktuellt planområde. Den nya stationen föreslås att placeras på ungefär samma 

plats som den befintliga kyrkan. Planen medger en 12 meter hög teknisk 

byggnad med största byggnadsarea om 600 kvadratmeter. 

Mottagningsstationen kommer att omslutas av ett staket för att dels hindra 

obehöriga att vistas på området men även för att skydda byggnaden mot 

eventuella block- och trädnedfall. Det omslutande staketet kommer till viss del 

påverka den befintliga stadsbilden. För att säkerställa att den planerade 

mottagningsstationen inom området inte skadas av nedfallande block och/eller 

träd rekommenderas ett dynamiskt stängsel dimensionerat för en anslagsenergi 

på 500 kJ. 

I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensationsåtgärder tillämpas 

på grund av att delar av planområdet är utpekat i grönområdesplanen. 

Åtgärderna ska genomföras för ianspråktagande av mark som i stort tillhör ett 

område som är utpekat med höga natur- och rekreationsvärden. Som 

kompensation föreslås användningen NATUR att utökas i den östra delen av 

den befintliga kvartersmarken. Genom att utöka användningen NATUR på 

denna yta säkerställs det att befintlig natur tillgängliggörs för allmänheten. 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd 
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2. Planbeskrivning, 

3. Plankarta, 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2022-1109
BN2019-1486

Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hultabacke 1, 
Hultabackegatan 2, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 6 maj – 3 juni. 

Syfte och område
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation anpassad till sin närmiljö. 

Planområdet ligger i stadsdelen Hulta, cirka 2.5 kilometer 
öster om centrala Borås. Planområdets storlek är cirka 3 390 
kvadratmeter och omfattar fastigheten Hultabacke 1 samt del 
av Hulta 4:1. All mark inom planområdet ägs av Borås Stad. På 
fastigheten för byggnation finns idag en arrenderad tomt som 
nyttjas som religiös verksamhet. Delar av fastigheten kommer 
att lösas in som allmän platsmark. Söder om planområdet 
ligger ett naturområde tillhörande Ollonstupet. 

För planområdet finns det två gällande detaljplaner, vilka är 
stadsplanen P353 från 1963 samt stadsplanen P266 från 1960. 
Planerna anger användningarna ”allmänt ändamål” och ”park” 
för det aktuella området.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel. 

Samrådsmöten
Vi kommer under samrådstiden att erbjuda bokningsbara tider för teams- eller telefonmöte. På mötet ges tillfälle 
för ansvarig handläggare för detaljplanen att berätta om förslaget och svara på frågor. 

Bokningsbara tider för teams- eller telefonmöte finns 12 maj och 30 maj em och kan bokas på vår webb: 
https://www.timecenter.se/byggloviboras/. Det går också bra att höra av dig via mail eller telefon vid 
annan tidpunkt med dina frågor.
 

 



BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2022-1109
BN2019-1486

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 3 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2019-1486), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 
Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Plankonsult Clara Sjöberg, tel: 033-35 85 93, e-post: clara.sjoberg@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-05-05. 



Plan-
beskrivning

Detaljplan för Hulta,

Hultabacke 1

Samråd BN 2019-1486
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Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör för en ny mottagningsstation för 
elkraft. Projektet ingår som en deletapp i Borås Elnäts 
pågående projekt kallat ”Projekt 2031” som kort innebär att 
höja leveranssäkerheten och överföringsförmågan till Borås 
Elnäts kunder. 

Fastigheten för byggnation föreslås att utökas söderut mot 
Ollonstupet, vilket är ett naturområde utpekat som klass II 
i Borås Stads grönområdesplan. Som kompensation föreslås 
användningen NATUR att utökas på den östra delen av den 
befintliga kvartersmarken. Planområdet ligger i anslutning 
till en bergslänt med höga naturvärden, vilken utgör risk för 
block- och trädnedfall. För att undvika påverkan på naturvär-
dena i slänten och samtidigt säkra byggnaden från nedfallna 
block och träd förslås särskilda skyddsåtgärder.  
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hultabacke 1, Hultabackegatan 2, Borås Stad, upprättad den 21 april 2022.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation 
anpassad till sin närmiljö.

Planområde
Området ligger i stadsdelen Hulta, cirka 2,5 kilometer öster 
om centrala Borås. Planområdets storlek är cirka 3 390 
kvadratmeter och omfattar fastigheten Hultabacke 1 samt 
del av Hulta 4:1. All mark inom planområdet ägs av Borås 
Stad. På fastigheten för byggnation finns idag en arrenderad 
tomt som nyttjas för religiös verksamhet. Delar av fastigheten 
kommer att lösas in som allmän platsmark. Söder om plan-
området ligger ett naturområde tillhörande Ollonstupet.

Gällande detaljplan
För planområdet finns det två gällande detaljplaner, vilka 
är stadsplanen P353 från 1963 och stadsplanen P266 från 
1960. Planerna anger användningarna ”allmänt ändamål” och 
”park” för det aktuella området. 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2019-08-19 i beslut § 334 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för fastigheten Hultabacke 1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 i beslut 
§ 265 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2022 
Granskning 3:e kvartalet 2022 
Antagande 4:e kvartalet 2022 
Laga kraft 4:e kvartalet 2022

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Byggstart för mottagningsstationen är beräknad till tidigast 
2023.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet lokaliseras intill ett bostadsområde med 
blandade bostadstyper i form av enstaka villor samt flerbo-
stadshus och radhus. Bostäderna är i huvudsak uppförda 
omkring 1930 till 1980-tal. Inom aktuellt planområde finns 
idag en så kallad vandringskyrka, vilken uppfördes under 
början av 1970-talet. Kyrkans församling kommer få nya 
lokaler intill Hulta torg och den befintliga kyrkan kommer 
istället att ersättas med den nya mottagningsstationen. Väster 
om planområdet finns anläggningar tillhörande Borås Energi 
& Miljö med två oljecisterner samt en värmecentral på 
fastigheten Hultahage 1. På fastigheten finns även en befintlig 
fördelningsstation som nu uppnått sin tekniska livslängd. 

Gällande detaljplan från 1963.

Fakta stationer

Mottagningsstation:

Stor station. Matas in på 
130 kV-nivå och omvand-
lar oftast spänningen till 
10 kV-nivå för distribution 
till mindre nätstationer.

Fördelningsstation:

Mellanstation. Omvandlar 
spänningen från 30 
kV-nivå ner till 10 kV-nivå 
för distribution till mindre 
nätstationer.

Nätstation:

Omvandlar spänningen 
från 10 kV-nivå ner till 0,4 
kV-nivå för distribution 
till kabelskåp.

Transformatorstation:

Brett begrepp för en 
station som innehåller en 
kraft-/ distributionstrans-
formator, t.ex. någon av 
ovanstående.
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Ny bebyggelse
Planen möjliggör byggnation av en ny mottagningsstation 
för Borås Elnät genom den föreslagna användningen teknisk 
anläggning. Den nya stationen är tänkt att ersätta den 
befintliga stationen som finns på Hultasjögatan, väster om 
aktuellt planområde. Den nya stationen föreslås att placeras 
på ungefär samma plats som den befintliga kyrkan. 

Planen medger en 12 meter hög teknisk byggnad med största 
byggnadsarea om 600 kvadratmeter. 

Stadsbild och gestaltning
Den föreslagna användningen inom aktuellt planområde 
kommer till viss del påverka stadsbilden då mottagnings-

stationen i förhållande till den befintliga kyrkan är större i sin 
utformning. För att på bästa sätt anpassa den nya bebyggelsen 
till sin omgivning, med bland annat bostäder och värdefull 
natur i närområdet, är det viktigt att byggnaden utformas 
med god arkitektonisk kvalitet för att bättre anpassas efter 
närmiljön. 

Mottagningsstationen kommer att omslutas av ett staket för 
att dels hindra obehöriga att vistas på området men även för 
att skydda byggnaden mot eventuella block- och trädnedfall. 
Det omslutande staketet kommer till viss del påverka den 
befintliga stadsbilden. 

Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet idag och inga nya 
bostäder tillkommer.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns idag inga arbetsplatser och inga nya 
arbetsplatser tillkommer genom planförslaget.

Offentlig service
För att säkra stadens framtida behov av en driftsäker elför-
sörjning i Borås Stad pågår ett arbete med att investera i nya 
stationer samt reinvestera i gamla stationer. Aktuellt förslag 
innebär uppförandet av en ny station för att på så vis bidra 
till en driftsäker elförsörjning. 

Visionsbild utmed Hultabackegatan som visar föreslagen station i riktning västerut (Yngve Lundh arkitekt). Det är ett exempel på utformning av fastigheten. Byggnaden 
kan även placeras på andra sätt enligt detaljplanen.

Gällande fastighetsläge mellan Hultahage 1 (vänster i bild) och aktuell fastighet 
Hultabacke 1 (höger i bild).

Fördelningsstation:

Transformatorstation:
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Tillgänglighet
Planområdet är relativt plant och lättillgängligt, däremot mer 
kuperat på omgivande naturmark. Området för mottagnings-
stationen kommer att vara stängt för allmänheten genom ett 
omslutande staket.

3. Gator och trafik
Gatunät
Inom stadsdelen Hulta finns ett finmaskigt gatunät för 
gående och cyklister som kopplar till omgivande stadsdelar 
och närliggande grönområden som Ekarängen och Ollonstu-
pet. För biltrafik är gatunätet på Hulta storskaligt och utgår i 
huvudsak från Hultagatan, sydost om planområdet, och som 
sträcker sig parallellt med riksväg 40 från Hultamotet till 
Brämhultsmotet.

Gång- och cykelvägar
Infrastrukturen för gång och cykel är förhållandevis bra 
i området. Sydväst om planområdet finns en befintlig 
gång- och cykelväg som sträcker sig längs med Hultasjön och 
leder sedan hela vägen in till centrala Borås, samt till övriga 
stadsdelar. Hässlebron och Hultabron knyter även samman 
omgivande stadsdelar genom befintliga gång- och cykelvägar. 

Avståndet till centrum är ungefär 2,5 kilometer.

Kollektivtrafik
Planområdet lokaliseras cirka 230 meter från busshållplatsen 
Hultagatan, med goda bussförbindelser. Här går stadsbuss 
8 som har avgångar till och från Borås resecentrum med 
slutstationerna Hulta Ängar och Hestra. Bussen avgår fyra 

gånger i timmen under dagtid och två gånger i timmen 
kvällstid. Under morgonens och eftermiddagens högtrafikpe-
rioder är det en avgång var tionde minut. 

Biltrafik och bilparkering
Planområdet lokaliseras cirka 180 meter söder om riksväg 40. 
Norr om planområdet passerar Hultabackegatan, som genom 
Högagärdsgatan, alternativt Hultasjögatan, sedan ansluter till 
Hultagatan. 

Mottagningsstationen har ett besöksintervall på cirka 30 
besök per månad, vilket är en minskning i förhållande 
till dagens användning av platsen. Bedömningen är att 
ytterligare utredning inte behövs. Planområdets tillåtna 
användning och begränsade storlek bedöms inte alstra några 
större trafikmängder varför det statliga vägnätet inte kommer 
påverkas negativt i någon nämnvärd omfattning. 

Parkering ska anläggas på kvartersmark. Ytterligare trafikut-
redning bedöms inte vara nödvändig.

Angöring och utfarter
Angöring till mottagningsstationen kommer att ske från 
Hultabackegatan på samma sätt som idag. Viss breddning av 
in-/utfarten är däremot nödvändig för att förenkla angöring 
för större transporter till mottagningsstationen.

Intill in-/utfarten finns idag en intagsbrunn för dagvatten. 
Det är viktigt att brunnens funktion inte påverkas av bredd-
ningen. För att förhindra eventuell olycka ska ett vägräcke 
uppföras för att skydda brunnen. 

Karta som visar trafikstrukturen kring planområdet. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

RV 40

Skala 1:4000
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger cirka 170 meter 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheten ligger med i verksamhetsområdet för vatten, 
spill- och dagvatten och kan därmed anslutas till kommunala 
ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten
Anslutning för dagvatten finns inte idag men kommer att 
byggas. 

Värme
Fjärrvärmeledningar finns i Hultabackegatan och Hultasjö-
gatan.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el-och fiberledningar. De 
markkablar som idag går till den befintliga fördelningssta-
tionen på fastigheten intill kommer att skarvas och ledas in i 
den nya stationen.

Avfall
Avfall bedöms inte påverkas av planförslaget.

5. Mark
Natur och vegetation
Miljön omkring den befintliga byggnaden består idag av en 
asfalterad parkeringsyta omgiven av gräsytor och buskage, 
samt flertalet träd. Mellan fastigheterna Hultahage 1 och 
Hultabacke 1 finns idag ett grönsläpp, vilket ämnas att beva-
ras för att fortsatt möjliggöra för både människor och djur 
att röra sig i området. Av den anledningen ligger grönsläppet 
utanför planområdet istället för att ingå i kvartersmarken. 

Detaljplanen innebär en utökning av fastigheten med den 
föreslagna mottagningsstationen. Utökningen innebär att 
en mindre yta av det område som idag är utpekat med klass 
II i Borås Stads grönområdesplan tas i anspråk. Påverkan 
på det utpekade området, kallat Ollonstupet, ses däremot 
som liten med anledning av att delar av ytan redan nyttjas av 
den befintliga verksamheten. De högre naturvärdena intill 
planområdet härleds framför allt till den bergslänt som ligger 
strax söder om planområdet. 

Kompensationsåtgärder ska vidare utföras för ianspråkta-
gande av natur som ingår i grönområdesplanen. Åtgärden 
beskrivs närmare under rubriken ”Kompensationsåtgärder”.

Rekreation och grönområdesplan
Ollonstupet bedöms i Borås Stads grönområdesplan att i 
stort utgöra ett område med besöks-, frilufts- och rekrea-
tionsvärden. Ollonstupet beskrivs som ett område med flera 
olika naturtyper med ekskog. I naturområdet finns även äldre 
kulturlandskap och flertalet stigar som sträcker sig längs den 
kuperade miljön. 

Den mindre yta som i och med detaljplanen tas i anspråk, 
ligger i Ollonstupets norra utkant, strax nedanför en bergs-
länt, och bedöms inte omfattas av högre rekreationsvärden. 
Inom planområdet finns inga tidigare kända kulturhistoriska 
lämningar eller fornminnen. 

Biologisk mångfald
I planområdets västra samt östra delar finns en variation av 
framför allt lövträd. Bland annat finns björk och andra träd 
som al, lind och några enstaka yngre ekar. 

Grönområdesplan. Naturområde (rödlinjerat område) utpekat med klass II.

Aktuellt planområde som idag används för religiös verksamhet. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

Delar av den mark som ingår i grönområdesplanen och som 
föreslås att exploateras är sedan tidigare exploaterad och 
bedöms således inte att omfattas av några högre naturvärden. 
Däremot omfattas den bergslänt som ligger i anslutning till 
planområdets södra del av höga naturvärden. Området ska 
ges hänsyn till i såväl förslaget som under byggtid.

Lagenligt skyddad natur
I området finns ingen lagenligt skyddad natur.

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations-
åtgärder tillämpas på grund av att delar av planområdet är 
utpekat i grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras 
för ianspråktagande av mark som i stort tillhör ett område 
som är utpekat med höga natur- och rekreationsvärden. Som 
kompensation föreslås användningen NATUR att utökas i 
den östra delen av den befintliga kvartersmarken. Genom att 
utöka användningen NATUR på denna yta säkerställs det att 
befintlig natur tillgängliggörs för allmänheten.

Vid byggnation är det viktigt att ta hänsyn till, samt skydda, 
omkringliggande natur. Bland annat växer några enstaka 
yngre ekar i anslutning till planområdets sydvästra del där 
försiktighetsåtgärder ska vidtas för att minska risken för en 
negativ inverkan på bland annat träden. Då ett ledningsstråk 
kommer att förläggas väster om mottagningsstationen 
kommer däremot viss påverkan på naturen att förekomma. 

Geoteknik och Radon
Enligt en översiktlig inventering utgörs marken av sandig 
morän och urberg. Marken utgör vidare normalriskområde 
vad avser radon. En geoteknisk utredning har tagits fram för 
aktuellt planområde under början av 2022 (COWI, 2022-02-
28). 

Enligt utförda stabilitetsberäkningar bedöms totalstabiliteten 
ur geoteknisk synvinkel vara tillfredställande inom området 
med hänsyn till aktuellt förslag. Utförda undersökningar 
visar att jordlagerföljden inom området generellt består av 
friktionsjord i form av fyllning alternativt naturligt lagrad 
sten, grus och sand. Under dessa jordlager förekommer berg. 
I norra delen av undersökningsområdet har det påträffats 
ett område med silt. För att undvika skadliga sättningar, 
beroende på byggnadens sättningskrav, kan grundläggning av 
byggnadens nordvästra del utföras med plintar eller mindre 
pålar, alternativt sker urgrävning av silten vilken ersätts med 
bärkraftigt friktionsmaterial. Förekommande organisk jord 
och fyllning ska schaktas bort och ersättas. Planerad byggnad 
ska placeras minst 4 m från släntkrönen emot Hultabacke-
gatan/Hultasjögatan såvida inte åtgärder sker, exempelvis 
i form av utskiftning av förekommande siltjord (COWI, 
2022-02-28).

Bergteknik
Två bergtekniska undersökningar är framtagna för bergslän-
ten söder om planområdet (COWI, 2022-02-28; Norconsult, 
2022-03-24). Bergslänten ligger i direkt anslutning till 
planområdet och tillhör naturområdet Ollonstupet. Enligt 
utförda bergutredningar finns det behov av bergåtgärder för 
att säkra släntens stabilitet och därigenom förhindra skador 
på planerade fastigheter inom området. Då höga naturvärden 
kan härledas till bergslänten så sker aktuell planläggning 
under förutsättning att slänten inte påverkas. Detaljerade 
undersökningar har därför utförts för att föreslå lämpliga 
åtgärder.

För att säkerställa att den planerade mottagningsstationen 
inom området inte skadas av nedfallande block och/eller 
träd rekommenderas ett dynamiskt stängsel dimensionerat 
för en anslagsenergi på 500 kJ. För att säkra den långsik-
tiga stabiliteten av större bergpartier rekommenderas en 
noggrann bergbesiktning med hjälp av klätterteknik. Detta 
syftar till att eventuellt komplettera det dynamiska staketet 
med enstaka bergbult. Om bergbult bedöms nödvändigt skall 
dessa installeras med minimal påverkan på slänten, dvs. utan 
kula, mutter och utskjutande del. Installation av dynamiskt 
stängsel och bergbult rekommenderas att utföras inom ramen 
för samma uppdrag för att undvika onödiga etableringskost-
nader (Norconsult 2022-03-24).

Förorenad mark
Det finns inget som idag tyder på att det finns risk för 
förekomst av markföroreningar. I samband med rivning 
ska ett samlingsprov vid behov tas för att undersöka om 
marken är förorenad. Om marken innehåller föroreningar 
över rekommenderade nivåer behöver avhjälpandeåtgärder 
vidtas. Överskottsmassor får ej användas utanför den egna 
fastigheten innan dess att en anmälan om användning av 
avfall för anläggningsändamål har gjorts till kommunens 
Miljöförvaltning.

Översiktsbild. Vy mot sydost med befintliga byggnader i förgrunden och slänten i 
bakgrunden.
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6. Vatten
Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet 
och som bland annat omfattar landets sjöar. Det skyddade 
området är normalt 100 meter från strandkanten. Aktuellt 
planområde lokaliseras över 100 meter från Hultasjön, 
vilket innebär att planområdet inte omfattas av det generella 
strandskyddet. 

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av vegetation, 
samt en större hårdgjord yta. I och med planförslaget väntas 
andelen hårdgjorda ytor att till viss del öka.

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 
byggnaden. 

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 dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

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 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. 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 

Illustrationsplan med möjlig utformning av området. Det är ett exempel på utformning av fastigheten. Byggnaden kan även placeras på andra sätt enligt detaljplanen. 

N

Stationen

Staket

Asfalt
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Visionsbild från Hultasjögatan om visar föreslagen station i riktning söderut (Yngve Lundh arkitekt). Det är ett exempel på utformning av fastigheten. Byggnaden kan även 
placeras på andra sätt enligt detaljplanen. 

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.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant 
sätt att släckvatten förhindras från att nå Hultasjön. Detta 
kan exempelvis göras genom att tillskapa fördröjningsytor 
såsom diken inom någon del av planområdet. Ett annat 
alternativ är att dagvattensystemet förses med en ventil som 
kan stängas för att hindra att släckvatten sprids vid eventuell 
brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i samband med 
byggnation.

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen ämnar att bevara det befintliga grönstråk som 
finns väster om planområdet, istället för att nyttjas som 
kvartersmark. Grönstråket regleras i gällande detaljplan 
från 1969. Genom att behålla grönstråket ges möjlighet för 
allmänheten att fortsatt använda detta som passage. 

Inom planområdet utökas även en del av den befintliga 
kvartersmarken med användningen NATUR för att således 
tillgängliggöra även denna grönyta för allmänheten.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet lokaliseras cirka 170 meter från riksväg 40, 
vilken är transportled för farligt gods. Detta är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Planom-
rådet ligger även långt ifrån andra farliga verksamheter. 

En riskinventering (CKS, 2019-06-24) togs fram i samband 
med planbeskedet för att utreda risksituationen för oönskade 
händelser inom planområdet. Resultatet av riskinventeringen 
visade att risken för oönskade händelser kan bedömas som 
låg. 

På intilliggande fastighet Hultahage 1, lokaliseras två 
oljecisterner som idag innehåller bioolja, vilket klassas som 
ej brandfarlig vara. Borås Energi och Miljö bedömer av den 
anledningen att det inte krävs ett säkerhetsavstånd kopplat 
till cisternerna. Förslaget kommer däremot att hålla ett 
skyddsavstånd på minst 30 meter mellan närmsta byggnad 
och cistern för att tillgodose ett eventuellt säkerhetsavstånd 
om cisternerna återigen fylls med brandfarlig vara. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer
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.



PLANBESKRIVNING  –  DETALJPLAN 11

Planområdet omfattas av trafikbuller från riksväg 40. Trafik-
bullret bedöms däremot inte att ge en negativ påverkan på 
den verksamhet som avses att bedrivas inom planområdet. I 
planområdet planläggs inte heller några bostäder som kan bli 
störda av buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov 
till buller som bedöms störa omkringliggande bostäder.

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.

Luftföroreningar
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Inom stadsdelen Hulta finns flera bensinstationer vilka 
kan påverka luftkvaliteten i sina respektive närområden. 
Planområdet ligger cirka 100 meter från närmaste bensinsta-
tion. Då detaljplanen innebär möjliggörande för icke-känslig 
bebyggelse bedöms förslaget inte påverkas.

Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlings-
namn för elektriska och magnetiska fält. Viss risk för 
elektromagnetiska fält föreligger intill mottagningsstationen. 
För att minska de elektromagnetiska fälten placeras den nya 
transformatorn inomhus. Omfattningen av de elektriska 
fälten bedöms därmed som låga då elektriska fält avskärmas 
av såväl byggmaterial som vegetation. 

Magnetiska fält avskärmas däremot inte av byggnadsmaterial 
och vegetation. Därför ställer Borås Elnät som krav vid 
upphandling av sina stationer att elektromagnetiska fält från 
anläggningen och anslutna ledningar ska begränsas till så 
låga värden som möjligt genom placering och avskärmning. 
Magnetiska fält från anläggningen får inte överskrida 2,0 
μT (mikrotesla) 10 meter från byggnaders ytterväggar, enligt 
Borås Elnäts krav. Detta kan jämföras med Strålskyddsmyn-
dighetens allmänna råd SSMFS 2008:18 där referensvärdet 
100 μT framgår för frekvensen 50 hertz för allmänheten.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
NATUR betyder att området ska ha kvar sin användning 
som natur. Naturmark ägs av kommunen och sköts normalt 
inte om som till exempel en park utan ska vara naturlig, 
skog eller till exempel sly. Ibland kan röjning vara befogad. 
Vissa naturområden har viktiga biologiska funktioner eller 
funktioner för att binda ihop olika delar av staden med stigar 
och liknande. Då kan mer skötsel förekomma. I naturmark 
kan även gång- och cykelvägar och lekplatser finnas.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Bestämmelsen E står för tekniska anläggningar och möjlig-
gör för den nya mottagningsstationen.

Utformning av kvartersmark
Bestämmelsen e1 innebär att största byggnadsarea är 600 
kvadratmeter inom användningsområdet.

Bestämmelsen h1 innebär att högsta nockhöjd är 12 meter. 

Begränsningar av markens bebyggande visas på plankartan 
genom prickad mark. Prickad mark innebär att byggnader 
inte får uppföras på denna yta.  

Bestämmelsen a1 innebär att bygglov inte får ges för teknisk 
anläggning förrän skydd mot blocknedfall har uppförts, 
se avsnittet om bergteknik. Villkoret gäller för det område 
där eventuella blocknedfall potentiellt kan göra skada på 
byggnaden. 

Bestämmelsen u1 innebär att delar av marken ska vara 
tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. Ytan är 
prickmarkerad och byggnad får ej uppföras.

Genomförandetid
Genomförandetid är 10 år från den dagen planen fått laga 
kraft.

Information
Planavgift debiteras vid bygglov.

10. Övergripande beslut
Visionen om framtidens Borås
Visionen om framtidens Borås (2021) är en vision för 
hur Borås i framtiden ska se ut. Visionen fördjupas i fyra 
visionsområden och där detaljplanen och utbyggnaden av 
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Borås Stads elnät kan ses beröra flera av områdena. Detta 
då detaljplanen skapar förutsättningar och möjligheter för 
staden att både växa och utvecklas.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Följande planeringsprinciper berörs i detaljplanen:

 » Planeringen ska säkerställa en sammanhängande grön 
infrastruktur av parker, natur- och rekreationsområden 
för människors rekreation, djurs och växters livsförut-
sättningar samt tillgång till ekosystemtjänster.

 » Grönområdesplanens klass I- och klass II-områden ska 
värnas från negativ påverkan. Övriga grönområden som 
påverkas av förtätning ska ersättas med kompensations-
åtgärder.

Behovet av ett robust elnät belyses vidare i Borås Stads 
översiktsplan från 2018. I översiktsplanen tydliggörs det att 
parallellt med att staden växer ställs även högre krav på en 
driftsäker elförsörjning, vilket dagens stadsplanering således 
behöver ta hänsyn till. 

Miljömål
Sveriges miljömål består av ett generationsmål och 16 miljö-
kvalitetsmål med tillhörande etappmål inom områdena avfall, 
biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbarstadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det natio-
nella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de 
globala hållbarhetsmålen.

 » Säker strålmiljö. Då transformatorn till mottagnings-
stationen placeras inuti den nya byggnaden så följer 
förslaget miljömålet om en säker strålmiljö.

 » Levande sjöar och vattendrag ska undvikas att påverkas 
genom släckvattenhantering, vilket förhindrar att 
förorenat vatten når Hultasjön vid eventuell olycka.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
buller eller risk.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa följande frågor i detaljplanen:

 » Geoteknik och risk för blocknedfall

 » Värdefull natur i anslutning till planområdet

 » Anpassning av byggnation till områdets närmiljö, med 
såväl befintliga bostäder som natur.

Slutsatsen är att planen inte bedöms leda till betydande 
miljöpåverkan och att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören, Borås Elnät AB, ansvarar för samtliga åtgärder 
gällande utförande och kostnader i byggnads- och anlägg-
ningsarbeten inom kvartersmark. Det innefattar byggnationer 
med tillhörande anläggningar och anslutningar, parkering 
samt in- och utfart till området. Det innefattar även åtgärder 
för att säkerställa att den planerade kvartersmarken inom 
området inte skadas av nedfallande block och/eller träd. 

Fastigheten Hultabacke 1 är sedan tidigare upplåten via 
arrende. Arrendatorn ansvarar enligt arrendeavtal (610003) 
för att vid arrendets upphörande återlämna området avröjt 
från alla byggnader och anläggningar. 

Då detaljplanen föreskriver kommunalt huvudmannaskap 
för allmän plats ansvarar Borås Stad för framtida drift och 
underhåll av allmänna platser (naturmarken) inom planom-
rådet. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns. 
Se rubrik 4. Teknisk försörjning. 

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad till förbindelsepunkt 
vid tomtgräns. Se rubrik 4. Teknisk försörjning. 

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal
Köpeavtal ska tecknas mellan Borås Stad och Borås Elnät 
AB som reglerar överlåtelse av mark som planläggs som 
kvartersmark, Tekniska anläggningar (E). 

Borås Stad upplåter/har upplåtit fastigheten Hultabacke 1 
med arrende (610003). Detta arrende ska/har sagts upp i 
samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
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Ledningar
Ledningskoll genomfördes i november 2021. Följande 
ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till 
planområdet. 

 » Borås Energi och Miljö AB 

 » Borås Elnät AB 

 » Borås Stad – Tekniska förvaltningen, Belysning 

 » Splitvision 

 » Skanova 

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren 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.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Hultabacke 1 samt 
Borås Hulta 4:1 vilka båda ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning

Borås Stad ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Hultabacke 1: 

 » Erhåller mark som i detaljplan är utlagd som kvarters-
mark, Tekniska anläggningar (E), ca 173 m2.

 » Avstår mark som i detaljplan är utlagd som allmän 
plats, Natur, ca 100 m2.  

Hulta 4:1: 

 » Avstår mark, ca 173 m2 som i detaljplan utgörs av 
kvartersmark, Tekniska anläggningar (E). Del av 
området belastas med ett U-område där ledningsrätt för 
underjordiska ledningar avses bildas (u1).

 » Erhåller mark som i detaljplan är utlagd som allmän 
plats, Natur, ca 100 m2.  

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till exploate-
ringen men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av Borås Stad. Samtliga åtgärder inom området 
för tekniska anläggningar (E) bekostas därmed av exploa-
tören (Borås Elnät AB), det innebär bland annat samtliga 
utredningar, tillstånd, nyanläggning samt åtgärder för att 
säkerställa att området inte skadas av nedfallande block och/
eller träd.

Övriga kostnader som kommer belasta exploatören (Borås 
Elnät AB): 

 » Planavgift vid bygglovsansökan. 

 » Fastighetsbildningskostnader  

Ekonomiska konsekvenser för Borås Stad: 

 » Ökade kostnader för drift och underhåll av allmän plats 
Natur.  

 » Intäkter i och med försäljning av kvartersmark för 
Tekniska anläggningar (E). 

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar. 

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 ny fastighet inom planområdet ansluts till det 
allmänna VA-nätet. 
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen, 
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bergteknisk utredning (Norconsult, 2022-03-24)

 » Geoteknisk utredning (COWI, 2022-02-28).

 » Riskinventering (CKS, 2019-06-24).

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 
Plan- och bygglovschef

Clara Sjöberg 
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Frank Throlin 
Mark- och exploateringsingenjör
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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.

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.
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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 
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 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtan-
det 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.

Planprocessen.
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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.

7. Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.
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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
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Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Hulta

Hultabacke 1 med flera.

Samråd

Upprättad 2022-04-21

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Clara Sjöberg
Planarkitekt

Samråd
2022-04-21 DEL

Granskning 

Antagande

Laga kraft

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2022-04-12

Upprättad 2022-04-12

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

INFORMATION
Planavgift debiteras vid bygglov

Skala: 1:500 A3

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

NaturNATUR

Kvartersmark
Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 12 meter

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 600 m² inom användningsområdet

Villkor för lov
a1 Bygglov får inte ges för teknisk anläggning förrän skydd mot

blocknedfall har uppförts.

Genomförandetid
Genomförandetid är 10 år från den dagen planen fått laga kraft
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har ina synpunkter på förslag till detaljplan för Bogryd 4:7. 

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus i 

Svaneholm. På fastigheten finns idag ett bostadshus och avsikten är att uppföra 

ett till liknande hus vilket ger ett bostadstillskott på cirka tre till fyra lägenheter. 

Det går även att uppföra en annan hustyp, exempelvis en villa eller ett parhus.  

Befintlig byggnad har idag tillfälligt bygglov då gällande plan anger ”Allmänt 

ändamål”. Den nya detaljplanen innebär även att denna byggnad blir planenlig. 

Fastigheten Bogryd 4:7 har sedan tidigare ett andelstal i 

gemensamhetsanläggningen. Den utökade möjligheten att bebygga fastigheten 

enligt detaljplanen innebär att fastighetens andelstal i 

gemensamhetsanläggningen bör ändras i samband med att byggnation 

tillkommer.  
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BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2022-001401
BN2020-266

Inbjudan till samråd för detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 maj – 24 juni.

Syfte och område
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus i 
Svaneholm. På fastigheten finns idag ett
bostadshus och avsikten är att uppföra ett till liknande hus vilket ger 
ett bostadstillskott på cirka tre till fyra lägenheter. Det går även att 
uppföra en annan hustyp, exempelvis en villa eller ett parhus.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår 
webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, 
och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna 
innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om 
du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi 
dig! 

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 24 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2020-266), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter 
med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Plankonsult Josefin Franzen, tel: 031-10 98 95, e-post: josefin.franzen@radar-arkplan.se
Planarkitekt Anton Ehrendahl, tel: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-05-18 
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Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett 
bostadshus i Svaneholm. På fastigheten finns idag ett 
bostadshus och avsikten är att uppföra ett till liknande hus 
vilket ger ett bostadstillskott på cirka tre till fyra lägenheter. 
Det går även att uppföra en annan hustyp, exempelvis en villa 
eller ett parhus. 
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Planbeskrivning
Detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7, Borås Stad, upprättad den 7 april 2022.

1. Inledning
Planens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett 
bostadshus i Svaneholm. 

Planområde
Området ligger i korsningen mellan Bogrydsvägen och 
Egnahemsvägen. Planområdets storlek är 3300 m2. Marken 
i området ägs av en privat fastighetsägare. Planområdet är 
beläget cirka 50 meter från Viskan och berörs därmed av 
strandskydd.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger allmänt ändamål, 
högsta byggnadshöjd 7,5 meter och prickmark.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 i beslut § 233 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen för fastigheten Bogryd 4:7

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2022 
Granskning 2 kvartalet 2022 
Antagande 3 kvartalet 2022 
Laga kraft 4 kvartalet 2022

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och gestaltning
Planområdet ligger i mitten av Svaneholm som är en mindre 
ort i närheten av Viskafors. I Svaneholm finns framförallt 
friliggande villor med stora tomter. Inom planområdet finns 
idag ett långsmalt hus i en våning där entréerna är orienterade 
mot Bogrydsvägen. 

Gällande översiktsplan anger för området: 

 » Övrig stads-/tätortsbebyggelse: Övervägande bostäder 
med inslag av annan användning. Komplettering med 
bostäder och blandad användning utifrån specifika 
förutsättningar och i lägen som stärker lokal handel och 
service”

Ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör att en likadan byggnad som redan 
finns inom planområdet uppförs med det finns även 
möjlighet att uppföra en mindre villa eller ett radhus. En 
komplementbyggnad på 50 kvm kan uppföras i anslutning till 
planerad parkeringsplats. Ny bostadsbyggnad kan placeras 
som närmast 12 meter från fastighetsgräns i norr och 7 meter 
från fastighetsgräns i öster. 

Befintlig byggnad har idag tillfälligt bygglov då gällande plan 
anger ”Allmänt ändamål”. Den nya detaljplanen innebär även 
att denna byggnad blir planenlig. 

Tillkommande bostäder är cirka fyra stycken, beroende på 
vilket typ av byggnad som uppförs. 

Historik och kulturmiljöer 
Planområdet innefattar inte kulturmiljövärden. 

Bostäder
Inom planområdet finns idag två bostäder. 

Offentlig service och kommersiell service
Närmaste service finns i Viskafors där det finns bland annat 
skola, idrottshall och mataffär. 

Tillgänglighet
Planområdet är plant förutom mot Bogrydsvägen där det 
finns en liten slänt. Det finns goda möjligheter att uppföra ny 
bebyggelse samt tomt tillgänglighetsanpassad. 

Ljus- och skuggförhållanden
Ny bebyggelse har ingen påverkan på ljus- och 
skuggförhållanden. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Svaneholm är en liten ort när Bogrydsvägen är huvudgatan 
och från denna ansluter mindre kvartersgator. 

Gångtrafik och cykel
Längs Bogrydsvägen finns en gångväg som ansluter direkt 
till planområdet. Gångvägen är bred nog att även nyttjas av 
cyklister som annars måste cykla på bilvägen. Inom planom-
rådet finns det inga anordnade cykelplatser, men det finns 
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Befintlig byggnad inom planområdet

Illustrationskarta över tillkommande bebyggelse
Förslag 1
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gott om plats för detta i nära anslutning till planerade bostä-
der.  Enligt Borås stads parkeringsregler ska 25 cykelplatser 
per 1000 BTA (bruttoarea) anläggas för flerbostadshus. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är Bogrydsvägen 50, cirka 200 meter 
från planområdet. Buss till Borås resecentrum avgår i ett 
intervall om var 15/30 minut. Buss från Borås resecentrum 
avgår var 30:minut. 

Biltrafik och bilparkering
Bogrydsvägen är huvudgatan genom Svaneholm. Till denna 
ansluter Egnahemsvägen där angöring till planområdet sker 
Det finns ingen trafikdata på Bogrydsvägen och den anses 
inte ha någon kapacitetsbrist. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. Om 
två bostäder byggs inom planområdet altras därmed 8-12 nya 
trafikrörelser per dag vilket inte har någon negativt påverkan 
på omgivande gator. 

Parkering sker idag inom planområdet på en grusplan. 
Genomförande av detaljplanen innebär att en ny parkering, 
markparkering eller i garage, ska anläggas i direkt anslutning 

till planerade bostäder. För flerbostadshus ska 11 parke-
ringsplatser för bil per 1000 BTA anläggas enligt Borås stad 
parkeringsregler. 

Angöring och utfarter
Angöring till planområdet sker via Egnahemsvägen via 
befintlig utfart. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Det finns anslutningspunkter i Bogryds-
vägen som kan nyttjas. 

Dagvatten
Ingen dagvattenutredning har tagits fram för planområdet. 
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med nuläget. 

Karta över gatustruktur med gångbana och busshållplats utmarkerade

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Busshållplats

Bogryd
svägen

Egnahem
svägen
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Utdrag från SGU Jordartskarta 

Genomförande av detaljplanen innebära att en ny bostads-
byggnad kan placeras på mark som idag används som parke-
ring. Genomförande innebär även att mark som idag delvis är 
grönyta kan anordnas som parkering till en maximal storlek 
om cirka 150 kvm. Tillkommande dagvatten bedöms därför 
tillkomma framförallt från ny parkeringsplats och bedöms 
inte ha en negativ påverkan på ledningsnätet. 

Värme
Det finns ingen fjärrvärme i närområdet. Uppvärmning kan 
ske via exempelvis en värmepump som drivs på el. 

El, tele och fiber
Området är anslutet till el-, tele-, och fiberledningar. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.

5. Mark
Natur och vegetation
Inom planområdet finns ett fåtal träd och buskar men 
framförallt gräsytor. 

Rekreation och kulturlandskap
Det finns inga kända fornlämningar inom eller i anslutning 
till planområdet.  

Närmaste kommunala lekplats är vid Ekvägen, cirka 200 
meter från planområdet. Till lekplatsen finns en gångbana 

som möjliggör för barn och unga att ta sig till lekplatsen 
självständigt. Cirka 1 kilometer från planområdet ligger 
Bogrydssjön där det bland annat finns en badplats och en 
idrottsplats. 

Geoteknik och Radon
Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) Jordartskarta 
består marken i planområdet av isälvsediment.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

6. Vatten
Planområdet är beläget cirka 50 meter från Viskan. 

Strandskydd
Planområdet omfattas av strandskydd som återinträder vid 
planläggning. Strandskyddet kan endast upphävas om någon 
av de särskilda skälen i Miljöbalken 7§ 18c anses uppfyllas. 
Strandskyddet inom planområdet upphävs med hänvisning 
till skäl 1 och 2:

 » redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften,

 » genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen

Planområdet är redan ianspråktaget och är väl avskiljt från 
Viskan av både en väg (Egnahemsvägen) och av flertalet 
bostäder. 

Bild från planområdet som visar vegetation i form av mindre träd och buskar samt 
gräsytor
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Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
översvämningskartering för Viskan, upprättad 2019 av MSB.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor och vegetation. Planområdet har en lågpunkt där skyfall 
kan ackumuleras. 

I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
öka något i och med anläggning av en ny parkering men 
bedöms inte påverka skyfallsflödet. Det är dock 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. 

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 uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. För planområdet berörs miljökvalitetsnormer 
för vatten. 

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. 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.

Avrinningen av dag- och skyfallsvatten sker till Viskan. 
Mellan centrala Borås ned till Svaneholm bedöms Viskans 
ekologiska status som måttlig och kemisk status som uppnår 
ej god (VISS, 2022-02-23).  Planområdet bedöms inte ha 
någon negativ påverkan på vattendraget då mängen dag- och 
skyfallsvatten från planområdet inte ökar kraftigt. Den 

mängd dag- och skyfallsvatten som planområdet alstrar kan 
även tas om hand om inom planområdet genom exempelvis 
fördröjning. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation.

8. Störningar på platsen
Buller
En översiktlig bedömning har gjorts av bullersituationen i 
planområdet.  Planområdet berörs inte av buller från väg och 
järnväg. Ingen bullerkartering har gjort över Bogrydsvägen 
men det är inte sannolikt att bullervärdena överskrider 
riktvärderna som anges i förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (2015:216). 

 Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

 »   60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och  50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället 
för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbygg-
nadens fasad

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.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
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Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Kvartersmark och allmän plats 
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter olika former av 
boende av varaktig karaktär samt bostadskomplement så som 
parkering , förråd och miljöhus. GATA står för lokalgata som 
avses skötas genom enskilt huvudmannaskap.   

Byggnaderna inom planområdet regleras med bestämmelse 
om en högsta byggnadshöjd om 7,5 meter vilket är samma 
höjd som regleras i gällande detaljplan. 7.5 meter i byggnads-
höjd motsvarar en byggnad i två våningar. 

Marken runt om byggrätten regleras med prickmark vilket 
innebär att marken inte får bebyggas. Bygglovsbefriande 
åtgärder kan dock uppföras. I en del av planområdet regleras 
marken även med korsmark som innebär att komplement-
byggnader kan uppföras, exempelvis miljöhus. Brevid denna 
kan parkering anordnas. 

Mot Bogrydsvägen och del av Egnahemsvägen regleras 
marken med ett utfartsförbud så som i gällande detaljplan för 
att förhindra att utfart avsedd för fordonstrafik anläggs. In- 
och utfart får anläggas i befintlig placering. Inom planområdet 
finns underjordiska ledningar som är skyddade i plankartan 
genom markreservat u (Markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar) och prickmark (mark som inte får 
förses med byggnad).

Då strandskyddet upphävs inom planområdet regleras detta 
med en planbestämmelse om att strandskyddet är upphävt. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommunfull-
mäktige. Vision Borås 2025 består av sju strategiska målom-
råden. Detaljplanen är förenlig med vision Borås 2025.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad antogs av kommunfullmäk-
tige 12 april 2018. Översiktsplanen pekar ut en övergripan-
deriktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, 
handeloch arbetsplatser. Målsättningen är att skapa en mer 
attraktiv och hållbar kommun. Detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen.

» Övrig stads-/tätortsbebyggelse: Övervägande bostäder
med inslag av annan användning. Komplettering med
bostäder och blandad användning utifrån specifika
förutsättningar och i lägen som stärker lokal handel och
service”

Miljömål
De nationella miljömålen beslutades av riksdagen 1999 och 
är en del av Sveriges miljöarbete. Miljömålen består av ett 
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och olika etappmål. 
Detaljplanen utgår från bland annat målet om ”God bebyggd 
miljö” som innefattar bland annat att en hållbar samhällspla-
nering, infrastruktur och god vardagsmiljö. 

Utdrag från karta över bullerkartering 
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Borås Stads miljömål delas in i fyra perspektiv som är 
kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål. Under varje 
perspektiv finns det etappmål som konkretiserar hur de fyra 
miljömålen realiseras. 

» Hållbar samhällsplanering: Borås Stad planerar för ett
hållbart samhälle ocharbetar för att invånare ska ha
en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i
tätorter och nära kollektivtrafik.

Detaljplanen bidrar till att uppfylla både de nationella och 
lokala miljömålen genom att förtäta inom en tätort med 
närhet till kollektivtrafik och att mark som redan är ianspråk-
tagen nyttjas. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubriker bebyggelsestruktur och strandskydd. 

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 bostäder. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras då 
genomförande av planen innebär en mycket liten påverkan på 
miljön då genomförande innebär förtätning av en fastighet 
där det redan finns bostäder. 

12. Planens genomförande
Avtal
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan kommunen och 
fastighetsägaren till Bogryd 4:7. 

Ansvarsfördelning
Allmän plats inom planområdet har enskilt huvudmanna-
skap. Det innebär att Borås Stad inte är ansvarig för utbygg-
nad eller drift och underhåll av allmän platsmark. Utfart från 
fastigheten Bogryd 4:7 mot allmän plats med ändamålet gata. 

Fastighetsrättsliga frågor
I planområdets norra del belastas fastigheten Bogryd 4:7 av en 
ledningsrätt för optoledning. Inom området finns befintliga el 
och VA-ledningar. Ledningarna skyddas inom planområdet 
genom markreservat u. Respektive ledningsägare ansvarar för 
att säkerställa rättigheter för sina ledningar, exempelvis genom 
servitut eller ledningsrätt. 

Gatan är upplåten till gemensamhetsanläggningen, 
Rydboholm GA:3, som förvaltas av Viskafors vägförening. 

Fastigheten Bogryd 4:7 har sedan tidigare ett andelstal i 
gemensamhetsanläggningen. Den utökade möjligheten att 
bebygga fastigheten enligt detaljplanen innebär att fastig-
hetens andelstal i gemensamhetsanläggningen bör ändras i 
samband med att byggnation tillkommer.

Ekonomi
» Exploatören får genom en utökad byggrätt tillgodo-

göra sig den värdestegring av fastigheten Bogryd 4:7
som detaljplanen medför.

» Exploatören får utgifter i form av anslutning till det
kommunala va-ledningsnätet.

» Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslut-
ningsavgifter då nya fastigheter inom planområdet
ansluts till det allmänna VA-nätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plankonsult har varit Radar arkitektur och planering genom 
Josefin Brodén, planeringsarkitekt. Handläggare från Borås 
Stad har varit Anton Ehrendahl. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef

Anton Ehrendahl 
Planarkitekt

Josefin Brodén 
Plankonsult
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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.

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 
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helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
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. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med 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 

synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtan-
det 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.

Planprocessen.
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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.

7. Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.



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
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GATA1

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 gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

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

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

7.5 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering ska anordnas,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter att planen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Fastighetsredovisning 
Upprättad 2022-04-04

Grundkarta

N

Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30 
Höjdsystem: RH 2000

Grundkarta inom planområdet 
Upprättad 2022-04-04

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Svaneholm

Upprättad 2022-04-07 Reviderad

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt Anton Ehrendahl 

Samråd

Granskning 

Antagande

Laga kraft

40 m3515 200 10 30255

SK 1:400 (A1)

Bogryd 4:7 2022-05-17 Del.
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Begäran om nytt planuppdrag för del av fastigheten 

Sandared 1:89 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag i syfte att 

utreda möjligheten för bostäder inom fastigheten Sandared 1:89. 

 

 

 

Datum 

2022-06-01 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00481 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2022-05-24 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Sp3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00481 3.1.1.1 

  

 

Begäran om nytt planuppdrag för del av fastigheten 

Sandared 1:89 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag i syfte att 

utreda möjligheten för bostäder inom fastigheten Sandared 1:89. 

Ärendet i sin helhet 

Efterfrågan på villatomter är stor och Stadsledningskansliet – avdelning Mark- 

och exploatering gavs 2021-12-06 i uppdrag att inventera lämpliga områden för 

detaljplaneläggning för kommunala och privata villatomter (Dnr KS 2021-

00887). I Sandared på fastigheten Sandared 1:89 direkt söder om Sandareds 

idrottsanläggning finns en befintlig byggnadsplan (P420) från 1949 som 

möjliggör cirka 70 villatomter. Fastigheten Sandared 1:89 ägs av Borås stad.  

2021-10-08 inkom en ansökan om direktanvisning på del av fastigheten 

Sandared 1:89 från exploatör med syfta att exploatera befintlig byggnadsplan 

och ca 40 villatomter.  Tjänstemannaberedning genomfördes 2021-11-30 och 

beredningsgruppen bedömde det inte som lämpligt att exploatera området 

innan bland annat följande parametrar är utredda: naturmiljö, markmiljö, 

rekreationsvärden, skolskog, höjdskillnader och kommunala behov inom 

området. Anledningen är bland annat att många lagstiftningar och regelverk 

ändrats eller uppkommit sedan byggnadsplanens antagande år 1949. Dessa 

parametrar sammantaget ansågs vara av sådan karaktär att det bedömdes 

olämpligt att exploatera området enligt befintlig byggnadsplan.  

Beredningsgruppen gjorde bedömningen att del av området kan vara lämpligt 

för bostäder i form av villatomter och/eller radhus/parhus men att ett större 

grepp behöver tas över området för att klargöra hur ytorna ska disponeras och 

planeras på bästa sätt utefter dagens förutsättningar.  

Det framkom även i beredningen att behov av LSS-boende föreligger inom 

området och bör inkluderas i planarbetet. Beroende av exploateringens storlek 

kan det finnas behov av förskola inom området, vilket även det bör inkluderas i 

planarbetet.  

Huvudsyftet med planuppdraget är därmed att möjliggöra för nya villatomter 

och rad/parhustomter. Villatomter avses säljas via den kommunala 

villatomtkön och rad/parhustomter avses markanvisas till byggherre.  
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Kommunstyrelsen begär härmed att Samhällsbyggnadsnämnden prövar 

möjligheten för bostäder inom fastigheten Sandared 1:89. 

Beslutsunderlag 

1. Översiktskarta 2022-05-24 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



 

Begäran planuppdrag Sandared
1:89

2022-05-24

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Utredning av hur Borås Stads budget och 

koldioxidbudget kan sammankopplas (Budgetuppdrag 

2021) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

 

Datum 

2022-06-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-09 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00183 1.2.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2022-05-11 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Sp4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00183 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Utredning av hur Borås Stads budget och 

koldioxidbudget kan sammankopplas (Budgetuppdrag 

2021) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Informationen läggs till handlingarna.           

Ärendet i sin helhet 

Stadsledningskansliet fick i uppdrag att utreda hur Borås Stads budget och 

koldioxidbudget kan sammankopplas.  

För att driva arbetet med Borås Stads koldioxidbudget finns en 

förvaltningsövergripande klimatkommitté. Klimatkommittén har kompetenser 

inom både klimat och ekonomi och har arbetet med uppdraget gemensamt. 

Uppdraget kan genomföras på olika sätt. Det traditionella sättet skulle vara att 

lägga in ett avsnitt om klimatarbetet i budget, men vi tror det har väldigt liten 

effekt. En annan lösning som har diskuterats är att beräkna klimatutsläppen för 

alla kommunens kostnader. Detta är inte möjligt i dagsläget, men vi kommer 

testa att beräkna klimatutsläppen för alla inköp, vilket är en mindre del av 

kommunens kostnader.  

Koldioxidbudgeten är idag kopplat till budgeten genom att uppföljningen av 

koldioxidbudgeten sker inför arbetet med den ekonomiska budgeten. Det 

betyder att politiken har ett bra underlag för att intensifiera arbetet med 

klimatfrågor om det behövs.  

Framöver kommer även investeringsbudgeten kopplas till koldioxidbudgeten 

och till Energi- och klimatstrategin. Bygg och entreprenad står för en stor del av 

kommunkoncernens koldioxidutsläpp och det är därför nödvändigt att bygga 

klimatsmart. Vi kommer därför markera i investeringsbudgeten vilka projekt 

som byggs på ett klimatsmart sätt eller som stödjer en övergång till ett 

klimatsmart samhälle. Dessa projekt kallas för gröna projekt och kommer ingå i 

vår portfölj med gröna tillgångar. I arbetet kommer vi ta fram ett eget ramverk 

för vad som är en grön investering. Kommuninvests har ett ramverk för gröna 

lån som bygger på att många ska kunna få ett grönt lån, det handlar därför inte 

enbart om spjutspetsprojekt utan om krav som vi ska kunna nå i alla projekt. I 

arbetet med att ta fram ett eget ramverk tog lärdom av arbetet på 

Kommuninvest, men eftersom vi inte behöver redovisa uppnådd klimateffekt 
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till investerare, har vi möjlighet att förenkla ramverket och framför allt 

uppföljningen. Exempel på investeringar som är gröna är 

 Energieffektiva byggnader bygg i trä eller andra klimatsmarta material 

 Avfallssystem som ökar återanvändning eller återvinningen av resurser 

 Infrastruktur för hållbara transporter 

 Infrastruktur för elfordon 

 Energieffektivisering 

 Klimatanpassning 

På sikt kommer vi kunna se att de gröna tillgångarna ökar och hur stor del av 

investeringsbudgeten som är grön. Det är viktigt att förtydliga att alla 

investeringar inte kan bli gröna exempelvis investeringar i elsystemet som 

sannolikt är nödvändigt för klimatomställningen men som kan vara svåra att 

grön markera eftersom de även kan öka utsläppen av koldioxid. Som 

komplement till märkning av investering budget kommer vi fortsätta med att 

låna grönt och att eventuell ge ut en egen grön obligation. Arbetet med att 

sammankoppla koldioxidbudgeten och den ekonomiska budgeten utvecklas 

hela tiden i takt med att IT-lösningar gör det enklare att mäta och beräkna 

sambandet mellan våra utgifter och våra klimatutsläpp.                  

   

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på Initiativärende: Kommunstyrelsen bör ta 

ställning till ny trafikplan 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen begär att Västtrafik inväntar Borås Stads utredning om 

kollektivtrafiken i centrum och avvaktar till nästa år med att ta beslut om 

eventuella förändringar. 

 

 

 

Datum 

2022-06-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00471 3.3.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2022-05-30 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Sp5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00471 3.3.4.0 

  

 

Svar på initiativärende: Kommunstyrelsen bör ta 

ställning till ny trafikplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen begär att Västtrafik inväntar Borås Stads utredning om 

kollektivtrafiken i centrum och avvaktar till nästa år med att ta beslut om 

eventuella förändringar. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har initierat en utredning om att göra kollektivtrafiken i Borås 

centrum mer tillgänglig. Utredning beräknas blir klar under hösten 2002.  

Samtidigt håller Västtrafik på med förslag till kommande 

kollektivtrafikförändringar 2023. För Borås handlar det mest om ändringar som 

är en konsekvens av ombyggnad av våra kollektivtrafiknoder, Knalleland, Södra 

torget och knutpunkt väster (Symfonigatan/Göteborgsvägen), i enlighet med 

den i KS godkända Handlingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås.  

Men många av ändringarna kommer inte kunna genomföras förrän 

infrastrukturen är helt ombyggd på bl.a. Södra torget, byte av Nybron och 

knutpunkt Väster, vilket kan ske under 2023 eller 2024. Därför går det att 

avvakta med att ta beslut om dessa trafikförändringar ett år och låta Borås Stad 

göra klart sin utredning om kollektivtrafiken i centrum.  

Borås Stad begär därför att Västtrafik avvaktar med besluten så att utredningen 

och dess slutsatser kan bli klara först. 

Om staden tar nya beslut om kollektivtrafiken i centrum och gatornas 

utformning i centrum, så behöver Västtrafik ta hänsyn till detta och ompröva 

besluten. 

Sedan ärendet påbörjades så har Västtrafik svarat på Borås Stads önskemål och 

går delvis kommunen till mötes i sin skrivelse, som bifogas. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Kommunstyrelsen bör ta ställning till ny trafikplan, 

2022-05-23 

2. Brev till Västtrafik ”Invänta Borås Stads utredning om kollektivtrafiken 

i centrum” 2022-05-30 
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3. Återkoppling om ändrat förslag till Trafikplan 2023 från Västtrafik AB, 

2022-06-16  (Dnr 2021-00227 Västtrafiks Trafikplan 2023) 

 

Beslutet expedieras till 

1. Västtrafik, kommun@vasttrafik.se (även brevet ska skickas med ) 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:kommun@vasttrafik.se


Initiativärende till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-23: 

Initiativärende: Kommunstyrelsen bör ta ställning till ny trafikplan 

Under juni kommer Västtrafiks styrelse behandla förslag till ny trafikplan, som kommer att påverka 

kollektivtrafikens dragning genom Borås centrala delar. De föreslagna förändringarna i trafikplanen 

aviserades i en skrivelse till staden daterad 2022-05-18. Vänsterpartiet menar att det är rimligt att 

staden besvarar skrivelsen efter beslut i kommunstyrelsen. Frågan är av stor strategisk betydelse för 

Borås och stadens uppfattning om de förändringar som Västtrafik föreslå bör därför fastställas av 

kommunstyrelsen. 

Samtidigt som Västtrafik förbereder en ny trafikplan pågår vår egen utredning om framtidens 

kollektivtrafik i stadens centrala delar. Utöver detta pågår i Borås också infrastrukturarbeten som har 

inverkan på kollektivtrafiken i staden. Vänsterpartiets uppfattning är att Borås Stad ska meddela 

Västtrafik att beslut som påverkar kollektivtrafikens linjedragning i centrum bör invänta slutsatserna i 

den utredning som Borås genomför. 

Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta: 

- Att kommunstyrelsen ska avge svar på ovan refererade skrivelse från Västtrafik 

 

- Att Borås Stad meddelar Västtrafik att beslut om förändringar av kollektivtrafikens 

linjedragning i stadens centrala delar bör invänta slutsatserna från stadens egen utredning 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Postadress 
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Datum 

2022-05-30 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2022-00471 3.3.4.0 
 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 
 

 
 
kommun@vasttrafik.se 

 

Invänta Borås Stads utredning om kollektivtrafiken i 

centrum 

 Kommunstyrelsen begär att Västtrafik inväntar Borås Stads utredning om 

kollektivtrafiken i centrum och avvaktar till nästa år med att ta beslut om 

eventuella förändringar. 

Borås Stad har initierat en utredning om att göra kollektivtrafiken i Borås 

centrum mer tillgänglig. Utredning beräknas blir klar under hösten 2002. 

Samtidigt håller Västtrafik på med förslag till kommande 

kollektivtrafikförändringar 2023. 

För Borås handlar det mest om ändringar som är en konsekvens av ombyggnad 

av våra kollektivtrafiknoder, Knalleland, Södra torget och knutpunkt väster 

(Symfonigatan/Göteborgsvägen), i enlighet med den i KS godkända 

Handlingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås.  

Men många av ändringarna kommer inte kunna genomföras förrän 

infrastrukturen är helt ombyggd på bl.a. Södra torget, byte av Nybron och 

knutpunkt Väster, vilket kan ske under 2023 eller 2024. Därför går det att 

avvakta med att ta beslut om dessa trafikförändringar ett år och låta Borås Stad 

göra klart sin utredning om kollektivtrafiken i centrum.  

Borås Stad begär därför att Västtrafik avvaktar med besluten så att utredningen 

och dess slutsatser kan bli klara först. 

Om staden tar nya beslut om kollektivtrafiken i centrum och gatornas 

utformning i centrum, så behöver Västtrafik ta hänsyn till detta och ompröva 

besluten. 

 

 
Kommunstyrelsen 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 



Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress: Stationsgatan 3 
Tel: 010-43 45 200 
Fax: 010-17 30 123 

www.vasttrafik.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

Information: 

Ändrat förslag till Trafikplan 2023 

Bakgrund 

Västtrafik återkopplade 2022-05-18 om de trafikförändringar som finns med i 

förslag till Trafikplan 2023.  

Västtrafik känner till att Borås Stad ska ta fram en utredning om kollektivtrafiken 

i centrum. 

Gränssnitt i ansvar och samverkansformer för kollektivtrafik mellan kommunerna 

och Västra Götalandsregionen (VGR) är definierat i ett avtal som tecknades år 

2011 i samband med beslut om skatteväxling. Avtalet innebär att ansvaret för 

kollektivtrafikens utveckling ligger hos VGR. Västtrafik AB, som är ett av VGR 

helägt bolag, ansvarar för planering och genomförande av kollektivtrafiken. 

Beslut om kollektivtrafiken kan därmed inte begäras eller fattas av Borås Stad. 

Kommunerna kan genom sin fysiska planering påverka kollektivtrafikens 

förutsättningar.  

Ombyggnaden av Södra torget har främst initierats av den bristfälliga 

trafiksäkerheten. Det bör dock särskilt tryckas på det faktum att ombyggnationen 

också motiveras av kollektivtrafiksystemets förändrade behov. 

När Borås Stad fattade beslut om att bygga om Södra torget framgick det vilken 

ändring av linjenätets utformning som ombyggnationen skulle innebära.  

Förslaget om linjenätets ändrade utformning har föregåtts av ett antal utredningar 

och bedöms därmed vara välgrundat. Sannolikheten för Borås Stads utredning att 

ändra Västtrafiks bedömning anses vara liten. Konsekvenserna av 

ombyggnationen framgår i PM Förutsättningar och funktionskrav inför 

ombyggnad av Södra torget, Västtrafik (2020). 

Ändringarna på linje 1, 7 och 9 kan inte genomföras under 2023 eftersom 

nödvändig infrastruktur ännu inte är på plats.  

Förslag 

Västtrafik väljer att avvakta med att fatta beslut om de ändringar som inte kan 

genomföras under 2023 på grund av infrastrukturella skäl. Det vill säga linje 1, 7 

och 9. Trafikförändringarna föreslås alltjämt genomföras när Nybron är ombyggd 

Borås 2022-06-13 

Diarienummer: 1-184-21 



 

samt hållplats Krokshallstorget är anpassad till mer trafik och fler resenärer. 

Beslut senareläggs därför till Trafikplan 2024 alternativt 2025.   

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emma Persson 

Samhällsutvecklare 

Västtrafik AB 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Handlingsplan klimat Stadsledningskansliet 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta:  

Handlingsplan klimat antas. 

 

 

 

 

Datum 

2022-06-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-06-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-06-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00087 3.2.1.0 Programområde 05 

Handläggare: Peter Krahl Rydberg 
 

Datum 

2022-05-27 Bengt Himmelmann  

  Avdelningschef 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00774 1.1.1.1 

  

 

Handlingsplan klimat Stadsledningskansliet 

Kommunstyrelsens beslut 

Handlingsplan klimat antas. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Enligt Borås Stads energi- och klimatstrategi ska alla nämnder och 

bolagsstyrelser ta fram handlingsplaner baserat på strategin. 

Stadsledningskansliets handlingsplan innehåller åtgärder indelade efter de 

strategiska områdena i strategin. Majoriteten av åtgärderna ska genomföras 

2022-2023. Med handlingsplanen bidrar stadsledningskansliet till att Borås Stad 

kan hålla utsläppen inom ramen för koldioxidbudgeten och mildra effekterna 

från ett förändrat klimat. 

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan Stadsledningskansliet 2022 

2. Handlingsplan Stadsledningskansliet 2022 bilaga 

Beslutet expedieras till 

1. Miljöförvaltningen, MF.diarium@boras.se 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering  

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 

Energi- och klimathandlingsplan för Stadsledningskansliet 
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Om bilagan 
I denna bilaga finns samma åtgärder som i handlingsplanen men fördelat efter avdelningar. Till det 

finns det också en enklare beskrivning hur respektive avdelning kopplar an till strategin. 

I sista kapitlet av bilagan finns det gemensamma kapitlet för samhållsplaneringsprocessen. Åtgärder i 

kapitlet har redan integrerats i handlingsplanen. 

Åtgärder per avdelning 

Ekonomistyrning inklusive strategisk IT 
Enheten svarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, uppföljning och 

styrning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag utgör grunden i 

avdelningens arbete.  

Enheten ansvarar också för finansverksamheten och driver och utvecklar kommunkoncernens 

internbank samt förvaltar stadens donationsfonder. 

Till avdelningen hör även enheterna Strategisk IT och Sekretariatet. 

Verksamhetens klimatkoppling och nuläget 

Övergripande, skapa förutsättningar: 

Genom digitalisering och e-tjänster skapas möjligheter för andra förvaltningar att t.ex. minska 

transporter för posthantering eller kundkontakt. Genom att knyta ihop det ekonomiska systemet 

med klimatperspektivet. Hittills har det handlat om gröna obligationer och arbetet med gröna 

tillgångar, att hållbarhetsklassa kommunens investeringar. 

Fossilfri vägtrafik: 

Genom att ersätta post och transporter med elektronisk post inom den egna förvaltningen och i hela 

Staden. Genom att skapa förutsättningar för distansarbete i form av tekniska lösningar, utveckling av 

Teams och utbildningar  i samverkan med dataservice. Genom att utveckla internet of things för att 

optimera t.ex. transporter för bevattning eller tömning av sopkärl. Genom att stötta och driva i 

utveckling av fiberutbyggnad på landsbygden vilket skapar förutsättningar för bl.a. distansarbete. 

Resurseffektiv konsumtion och produktion: 

Genom att påverka inköp och användning av elektronisk utrustning såsom datorer och 

mobiltelefoner. Genom att tänka livscykel kan klimatpåverkan optimeras. T.ex. har leasingtiden för 

mobiltelefoner förlängts och är nu ofta tre år istället för två. Genom digital lagring av dokument, e-

arkiv och e-blanketter minskas behov av utskrifter och fysisk lagring. 

Klimatsmart byggnation: 

Genom arbetet med gröna tillgångar, att hållbarhetsklassa investeringar. 

Resurseffektiv energianvändning & -försörjning: 

Genom att ställa energikrav vid upphandling av IT-hårdvara. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur: 

Bredbandssamordnare beställer kommunikation för alla delar av Staden. 



Genom utåtriktat arbete med att stötta fiberföreningar och utbyggnad av fibernätet. 

Robust och säker ledning i kris; 

Säkerställer informationssäkerhet. 

 

Åtgärder och mål  

Område Åtgärd Tidsram 

Övergripande, 
skapa 
förutsättningar 
 

Undersöka möjlighet att revidera digitaliseringsstrategin för 
tydligare lyfte in klimatfrågan  
 
Testa att vid förfrågningar om digitaliseringstjänster fråga efter 
positiva klimateffekter samt analysera klimateffekter i 
sammanställningen 
 
Lyfta in energi- och klimatstrategins delar i diskussionerna på 
Digital arena som ett pioriteringsperspektiv 
 
Vid upphandling av ekonomiska tjänster beaktas 
tjänsteleverantörens miljö- och klimatprofil. Till exempel vid 
val av bank för hantering av finanser ställs krav på hållbar 
förvaltning och låg investeringsgrad i företag och fonder som 
investerar i fossilenergi. 

 
2022/2023 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
På lång sikt 

Fossilfri vägtrafik 
 

Uppdrag att utreda både hur klimatkrav på byggande kan 
skärpas och hur byggande av socialt hållbara områden kan 
stimuleras, via markanvisningar, och utifrån detta föreslå 
ändringar i ”Riktlinjer för markanvisningar för bostäder”. 

 
 
2022/2023 

Resurseffektiv 
konsumtion och 
produktion 
 

Klimatoptimera upphandling och drift av tjänstedatorerna 
utifrån ett livscykelperspektiv 
 
Klimatoptimera kringutrustning såsom dockningsstation, mus, 
tangentbord mm; i vilken takt behöver dessa egentligen 
förnyas, behöver det följa med en ny varje gång man får en ny 
dator? 
 
Inrätta ett delningssystem för elektriska prylar såsom 
datorutrustning, kameror, mm 
 
Stötta koncerninköp i att skapa ett system för återbruk av 
bland annat möbler  
 
Utreda om medarbetare kan köpa loss pc eller mobil efter 
avtalstiden är slut 
 
Undersöka möjlighet till E-sim i mobiltelefoner för att ha 
möjlighet till privat telefoni utan två mobiler 
 

2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 
 
2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 



Utreda digitala och tekniska förutsättning för mer 
aktivitetsbaserade arbetsplatser; te.x modell för inköp av 
datorer mm 
 

Resurseffektiv 
energianvändning & 
-försörjning 
 

Ta kontakt med kommunala fastighetsägare kring möjlig 
samverkan inom digitalisering och energieffektivisering t.ex. 
mätning och analys av beläggningsgrad 
 
Undersöka energieffektivitet i serverhallar tillsammans med 
Servicekontoret, ifall det behövs krav för ökad effektivitet 
 

2022/2023 
 
 
 
 
2022/2023 
 

Klimatsmart 
byggnation 
 

Fortsätta arbetet med gröna tillgångar och med att miljömärka 
investeringar. 
 

2022/2023 
 

Trygg och säker 
teknisk infrastruktur 
 

Undersöka möjliga risker för IT- och digitala system som utgår 
från översvämningar och andra väderrelaterade händelser. 
T.ex. tekniska lösningar, samt mjuka lösningar som rutiner och 
bemanning 

2022/2023 
 

 

Centrum för kunskap och säkerhet 
Avdelningen CKS har ett brett uppdrag i Borås Stad och ska arbeta långsiktigt och strategiskt med att 

förebygga och förhindra att olika former av organiserad brottslighet, oegentligheter och korruption 

får fäste i Borås stad. Dessutom har avdelningen ett övergripande ansvar för stadens 

säkerhetsarbete, krisberedskap, civilt försvar samt säkerhetsskyddsarbete. 

Verksamhetens klimatkoppling och nuläge 

Robust och säker ledning i kris 

Genom ansvar för den centrala krisledningen och övergripande ansvar för krisberedskap och försvar. 

Genom att stötta förvaltningar och bolag vid behov i deras krisledning. Bl.a. vid framtagande av 

krishanteringsplaner. CKS kan gå in i respektive krisledning om det behövs eller kräver samordning. 

Genom krisövningar för olika scenarier. Det finns kontakt med frivilligaorganisationer och andra 

organisationer som t.ex. LRF. 

Ansvar för säkerhetsskyddsarbetet (verksamheter som är viktiga för andra aktörer) i samverkan med 

andra bl.a. statliga aktörer. 

Integrering av klimatanpassning i Borås Stad 

Lokal myndighetssamverkan kring brottsförebyggande och för att motverka organiserad brottslighet. 

Stöd och bollplank i lokala BRÅ. Krisberedskapsarbetet, klimatanpassning faller under helheten av 

krishanteringen. Riskplaner t.ex. för äldreboenden som kan handla om evakuering bl.a. vid brand. 

Livsmedelsproduktion vid kris t.ex. självförsörjandegrad mm. Brottsförebyggande arbete kan kopplas 

an till klimatrelaterade kriser där organiserad brottslighet försöker dra nytta av kriser. 

Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse 

Genom att planera för skydd av omgivning och system när händelser inträffar. 

Genom att beakta säkerhetsfrågor i t.ex. utformning av utomhusbelysning, utemiljöer. Viss risk för 

att det som förebygger andra risker motverkar klimatperspektivet. 



Trygg och säker teknisk infrastruktur 

CKS har en samordnande roll när en händelse har inträffat t.ex. snöfall, skyfall. Genom förebyggande  

arbete inför händelser genom att ha planer för olika händelser. Vid stabsläge finns det mandat att ta 

en samordnande roll för andra verksamheter.  Samverkan med länsstyrelsens krishanteringsarbete 

där hanteringen går över kommungränsen t.ex. älvsamordningen. 

Åtgärder och mål 2022/2023 

Område Åtgärd Tidsram 

Robust och säker 
ledning i kris 
 

Hålla en krisövning om klimatrelaterade scenarier tillsammans 
med frivilligaorganisationer. Tänkbara områden skogsbrand, 
storm eller livsmedelsförsörjning. Delaktighet från klimatrådet, 
staben och krisledningsnämnden. 
 
Anpassa informationen i utbildningar inom krishantering och 
andra utbildningar som redan genomförs. 

2022/2023 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 

Integrering av 
klimatanpassning i 
Borås Stad 
 

Integrera klimatanpassning i Risk- och sårbarhetsanalysen. 
Föra in relevanta begrepp och ta med frågorna i workshops. 
 
Uppdatering av översvämningsplan utifrån mall för plan för 
dammhaveri (Lst). 
 
Arbeta för att öka graden av självförsörjning i Borås kommun 
avseende livsmedel. Samverka med lokala och regionala 
aktörer för att hantera konsekvenserna av indirekta effekter så 
som uppkomna brister i livsmedelsförsörjning och i andra 
viktiga varor, social oro osv. 
 
En stöttande funktion inom krisberedskap kommer behövas 
för förvaltningar och bolag. Alternativt om alla större 
organisationer har en miljö- och hållbarhetssamordnare 
/verksamhetsutvecklare med mandat och resurser. 

2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
På lång sikt 

Trygg och säker 
teknisk infrastruktur 

Undersöka hur känslig information om infrastruktur kan 
hanteras för att förbättra anpassningshanteringen. 

2022/2023 
 

Klimatanpassad 
fysisk planering 
och bebyggelse 

Öka medvetenheten kring vilka behov klimatanpassningen 
skapar och hur de kan stå i konflikt med t.ex. 
brottsförebyggande arbete 

2022/2023 
 

 

Kommunikation 
Kommunikationsavdelningens ansvar är att se till att kommunikation som redskap används på ett 

strategiskt och genomtänkt sätt i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter. 

Verksamhetens klimatkoppling och nuläge 

Övergripande, skapa förutsättningar: 

Avdelningen har en stöttande funktion och tillhandahåller redskap och kunskap för att sprida 

information och för att skapa dialog och inspiration.  

Åtgärder och mål 2022/2023 



Område Åtgärd Tidsram 

Övergripande, 
skapa 
förutsättningar 
 

Kommunikationsavdelningen använder sina redskap för att 
möjliggöra bra och verkningsfull kommunikation inom 
satsningen Klimatneutrala Borås 2030. 
 
Klimatfrågan bevakas som prioriterad fråga i all bredare 
kommunikation och bland annat vid framtagande av 
tidningarna Saxen och Såklart Borås. 
 
Kommunikationsavdelningen skapar en huvudingång på 
boras.se kallad ”Hållbar utveckling”  som kommer att beröra 
flera aspekter av hållbarhet, såväl den som handlar och klimat, 
energi och ekologi som den sociala hållbarheten. 
 
För att minska Borås klimatpåverkan behöver 
kommunikationsinsatser riktade till de som bor och verka i 
Borås bli fler och av mer omfattande karaktär. På längre sikt 
behöver resurstilldelningen på detta område öka. 

2022/2023 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
 
På lång sikt 

 

Koncerninköp 
Avdelningen upprättar och upprätthåller avtal genom upphandling mellan leverantörer och Borås 

Stad. De inköp och avrop som genomförs ska leda till leveranser av rätt vara/tjänst, rätt kvalitet, i rätt 

tid och till rätt kostnad. 

Verksamhetens klimatkoppling och nuläge 

Övergripande, skapa förutsättningar: 

Genom att samordna lagkrav, kommunens egna krav och verksamheternas behov. 

Genom att informera och att föreslå upphandlingar. 

Fossilfri vägtrafik: 

Genom att ansvara för samordnad varudistribution med fossilfria transporter inom staden och med 

minskade transporter. 

Möjliggör att ställa krav på fossilfria persontransporter t.ex. skolskjuts. 

Resurseffektiv konsumtion och produktion: 

Genom att arbeta med ett cirkulärt möbelflöde inom Borås Stad. 

En utredning om engångsartiklar har genomförts och den har kommit till politisk beredning. 

Genom att arbeta med Fair Trade och ansvarsfullt-systemet. 

 Resurseffektiv energianvändning & -försörjning: 

Möjliggör krav på energiprestanda vid upphandling av bl.a. datorer och vitvaror. 

 

Åtgärder 2022/2023 



Område Åtgärd Tidsram 

Övergripande, 
skapa 
förutsättningar 

Kommunicera på ledningsnivå varför upphandling och krav är 
viktiga och varför. 
 

2022/2023 
 
 

Resurseffektiv 
konsumtion och 
produktion 

Koncerninköp är delaktiga i de regionala klimatlöftena: 
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar  
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder 
10. Vi använder cirkulära möbler 
 
Utreda och introducera ett analysverktyg för klimatpåverkan 
från inköp. Analysverktyg för inköpens klimatpåverkan 
implementerat 2022. 
 
Köp förbi ramavtal och upphandling behöver upphöra. 
 
Utbildningsinsatser till inköpssamordnare och ekonomer. 
 

2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
På lång sikt 
 
 
På lång sikt 

 

Kvalitet och utveckling 
Avdelningens uppdrag är att fokusera på kvalitet och utvecklingsfrågor. Detta arbete sker i 

samverkan med nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag. 

 Avdelningen arbetar inom följande huvudområden: 

 systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete 

 hållbar utveckling 

 medborgarperspektiv 

 barns och ungas perspektiv 

 valfrihetssystem 

 e-tjänster 

 kommunövergripande kost- och lokalvård 

 elevombud 

 äldreombud 

 arkivering 

 administrativt stöd 

 telefoni 

 ärendeberedning till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Borås Stadshus AB 

Verksamhetens klimatkoppling och nuläge 

Övergripande, skapa förutsättningar 

Genom att kunna integrera klimatarbetet i andra arbetssätt såsom analysdagen, Stadens styr- och 

ledningssystem, budgetunderlag och analyser kopplat till ärenden i kommande uppdrag. 

Genom framtagande av förslag på indikatorer för uppföljning av uppdrag. 

Samlar information för underlag till beslut 



Gör medborgarundersökningar och ansvarar för beredningsgrupp för medborgarinflytande 

Genomför analysutbildningar för förvaltningar. 

Synpunktshantering och e-petition. 

Fossilfri vägtrafik 

Beställer resor för stadsledningskansliet utifrån rutiner (t.ex. flyg kräver godkännande av chef). 

25-års gåva till anställda kan vara en resa, ofta flyg. 

En del bilpoolsanvändning till tjänsteresor. 

Bra förutsättningar för distansarbete för flera i personalen. 

Distributionscentral för inköp av livsmedel. 

Resurseffektiv konsumtion & produktion 

Delaktigt vid inköp av blommor, kontorsmaterial, gåvor, engångsartiklar såsom muggar, 

pappershanddukar, sophantering, 

Är med vi upphandlingar som andra sedan avropar. 

Hantering av möbler och inredning för avdelningen. Förtätning av kontor kan leda till bytesbehov. 

Anordnar middagar i Stadshuset. 

Delvis pappersintensiv verksamhet. 

Inköp av system. 

Köper in en del elektronik, egna skrivare och utrustning till politiken. 

Klimatsmart byggnation 

Bidrar vid nybyggnation med behov för städ- och köksutrymmen, sopbehållare. 

Resurseffektiv energianvändning & -försörjning 

Kylning av lagrat papper i arkivet. 

Datalagring som genererar energianvändning. 

Värmefläktar då lokalerna är för kalla. 

En del elektronisk utrustning. 

Klimatanpassad fysisk planering & bebyggelse  

Säkerställa arkivets överlevnad vid naturkatastrofer 

 

Integrering av klimatanpassning i Borås Stad 

Ansvar för livsmedelsförsörjning, krismatsedel eller liknande. 

Ansvarar för pensionärsråd och funktionshindraderåd. 



Robust och säker ledning i kris 

Stöttar andra verksamheter vid behov och i kris 

 

Åtgärder 2022/2023 

Område Åtgärd Tidsram 

Övergripande, 
skapa 
förutsättningar 

Stöd i att söka projektmedel till alla förvaltningar och bolag 
 
Utveckla indikatorer för miljö- och klimat. 
 
Undersöka om funktionen Sustainable return on investment i 
SIGURD projektet kan användas i beslutsunderlag till 
investeringar i samverkan med SPA och ekonomistyrning. 
 

2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 
 
2022/2023 
 
2022/2023 
 
 

Fossilfri vägtrafik 
 

Undersöka hur verksamhetsavfall kan komprimeras för 
minskat transportbehov. 
 
Göra det enklare att jobba hemifrån. 

2022/2023 
 
 
 
2022/2023 

Resurseffektiv 
konsumtion & 
produktion 
 

Kvalitet och utveckling är delaktiga i de regionala 
klimatlöftena: 
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål 
 
Skippa engångsmaterial såsom muggar. 
 
Använda mer cirkulära möbler och utbilda sig om möjligheter 
för återbruk. 
 
Utbildning och samverkan kring inköp av kontorsmaterial och 
engångsartiklar. 
 
Förvalta verktyget Hantera, undersöka om det kan användas i 
andra sammanhang. 
 

2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
2022/2023 
 
 
2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 

Resurseffektiv 
energianvändning & 
-försörjning 
 

Skaffa bättre koll på dubbellagring för att spara på datalagring 
 
Gemensamt utnyttjande av lokaler, aktivitetsbaserade 
arbetsplatser där det är möjligt, utreda tillsammans med 
Personal och förhandling. 

2022/2023 
 
 
På lång sikt 

Integrering av 
klimatanpassning i 
Borås Stad 

Jobba med Krismatsedel och krismeny. 
 

2022/2023 
 

 



Mark och exploatering 
Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser mark- och 

exploateringsverksamhet. Avdelningen utvecklar bostads- och industriområden och arbetar även 

med köp och försäljning av fastigheter, tomträtter, arrende- och markupplåtelser samt förmedlar 

kommunala småhustomter. 

Verksamhetens klimatkoppling och nuläge 

Klimatsmart byggnation samt resurseffektiv energianvändning & -försörjning 

Genom dialog, information och krav kan avdelningen påverka hur byggnation utförs, både avseende 

val av byggmaterial och andra klimatrelaterade aspekter. Möjlighet att ställa klimatsmarta krav är ett 

arbetssätt som inte utvecklats än, men kommer att utredas. 

Ökad lagring & upptag av CO2 

Genom köp och försäljning av mark finns det möjlighet att styra vilken mark som exploateras och 

omvandlas eller som bevaras. Skog, våtmarker och andra naturområden lagrar koldioxid som riskerar 

att frigöras vid omvandling till hårdgjord yta. 

Avdelningens påverkansmöjlighet är begränsad utifrån att marken är planlagd för olika ändamål. 

Generell påverkan från ÖP och andra övergripande styrdokument vägleder genomförande, köp och 

försäljning. 

Klimatanpassad fysisk planering & bebyggelse samt trygg och säker teknisk infrastruktur 

Genom att styra vilken mark som exploateras, köps eller säljs kan eventuella 

klimatförändringsrelaterade risker minskas. 

 

Åtgärder 2022/2023 

Område Åtgärd Tidsram 

Klimatsmart 
byggnation samt 
resurseffektiv 
energianvändning & 
-försörjning 

Uppdrag att utreda både hur klimatkrav på byggande kan 
skärpas och hur byggande av socialt hållbara områden kan 
stimuleras, via markanvisningar, och utifrån detta föreslå 
ändringar i ”Riktlinjer för markanvisningar för bostäder”. 
 
Från det gemensamma kapitlet för 
samhällsplaneringsprocessen: 
Utreda hur vi kan kräva kompensationsåtgärder när det sker 
markomvandlingar vid exploatering. Ansvarig: 
Kommunstyrelsen med bidrag från Tekniska nämnden 
 
Definiera vilken mark som är lämplig för exploatering och 
vilken som är lämplig att bevara utifrån klimat, 
klimatanpassning och miljöperspektiv. Definitionen ligger till 
grund för samhällsplanering och strategiska markköp 

2022/2023 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
 
På lång sikt 

 



Näringsliv 
Näringslivsenheten ansvarar för att främja den lokala tillväxten i staden. Enheten fungerar som en 

dörr in för näringslivet. 

Verksamhetens klimatkoppling och nuläge 

Övergripande, skapa förutsättningar 

Nätverkande på olika nivåer t.ex. näringslivslunch, CSR Väst med mera. Skickar nyhetsbrevet 

Företagsamt. Ger stöd i företagsetablering. 

Fossilfri vägtrafik 

Genom logistikprojekt t.ex. Good Goods, Autofreight, Borås Connect, Surflough, testa autonoma 

fordon i citykärnan. Projekt genom samverkan och samordning med företag samt andra offentliga 

aktörer. 

Robust och säker ledning i kris 

Sitter med i krisledningsstab. Eventuellt förebyggande genom information. 

 

Åtgärder 2022/2023 

Område Åtgärd Tidsram 

Övergripande, 
skapa 
förutsättningar 
 

Mer och löpande information till dem avdelningen möter i 
nätverk såsom näringslivsluncher. Förmedla klimatinformation 
som Borås Stad har att dela med sig av t.ex. ny statistik, 
rådgivning. 
 
Ge tips såsom inspirerande exempel eller senaste nytt – 
information som kopplar an till sambandet.  
 
Öka den egna kunskapsnivån för att kunna sprida information. 
Eventuellt lyfta frågor i nätverk. 
 
Vara delaktig i att paketera ett förslag på ”Boråsavtal” riktat 
mot näringslivet eller liknande arbetssätt inom ramen för 
Klimatneutralt Borås 2030. 
 
Stämma av insatser inför 2023 med Klimatneutrala Borås 
(erfarenhetsutbyte och information om varandras 
verksamhet). Näringslivsavdelningen bjuder in Klimatneutrala 
Borås under hösten 2022. Informera, visa goda exempel, vad 
gör andra kommuner i samverkan med näringslivet? 
 
Undersöka om godstransporter kan kompletteras med andra 
styrkeområden lämplig för samverkan och utveckling. Till 
exempel elektrifiering, cirkulära affärsmodeller eller hållbar  
byggnation. 

2022/2023 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
 
På lång sikt 



Fossilfri vägtrafik 
 

Fortsätta med och utveckla befintliga satsningar. 
 

 

 

Personal och förhandling 
Avdelningen har hand om personalpolitiken, lönepolitik samt avtals-, förhandlings-, pensions-, 

organisationsfrågor. Avdelningen ansvarar för personal- och kompetensutvecklingen och för 

chefsförsörjningen. 

Verksamhetens klimatkoppling och nuläge 

Övergripande, skapa förutsättningar 

Genom att organisera och hålla i utbildningar, arbete med attityder och kunskap. 

Genom policies och riktlinjer. 

Rekryteringsprocesser. 

Fossilfri vägtrafik 

Genom personalförmåner såsom föremånscyklar eller västtrafikkort. 

Genom policyskapande. 

Genom resor till utbildningar.  

Resurseffektiv konsumtion & produktion 

Förvaltar 25 årsgåvor där man kan välja resor. 

Genom att välja mat, bestick mm vid utbildningar och möten 

Klimatsmart byggnation 

Skyddsombud som kollar arbetsmiljö. Arbetsmiljöutbildning (kan sprida kunskap, dubbelnyttor hälsa 

och klimat), t.ex. chefer som beställer förskolor. 

Resurseffektiv energianvändning & -försörjning 

Policies och riktlinjer. 

Klimatanpassad fysisk planering & bebyggelse 

Policies och riktlinjer. Skyddsombud som tittar på arbetsmiljön och kan göra en risk och 

konsekvensanalys 

Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Påverka byggnation via beställare, chefer och skyddsombud. 

Integrering av klimatanpassning i Borås Stad 

I utbildningar och via policies och riktlinjer. 

Robust och säker ledning i kris 

Bemanningsfrågor, skyddsutrustning, se till att Staden klarar av verksamheten, tillsammans med CKS. 



 

Åtgärder 2022/2023 

Område Åtgärd Tidsram 

Övergripande, 
skapa 
förutsättningar 
 

När styrdokument tas fram i Staden, bevaka tillsammans med 
kvalitet och utveckling att energi- och klimatstrategin beaktas 
 
Bygga om arbetsmiljöutbildningen med tydligare fokus miljö, 
klimat, klimatanpassning t.ex. ledarskap i praktiken. 
 
Ställa krav på utbildare och konsulter, resor, mat mm. 
 
Rekryteringsprocesser: lyfta frågorna i annonser och profiler 
samt intervjufrågorna. 

2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 

Fossilfri vägtrafik 
 

Arbeta med distansarbete och det framtida arbetslivet. Jobba 
med vägledande tankar och ta fram ett mål för hur mycket vi 
helst vill jobba hemifrån och hur mycket maximalt. 
 
Undersöka om arbetsorganisation kan påverkas, t.ex. att inte 
vara rektor på två skolor som inte är nära varandra och 
schemaläggning för att undvika onödiga resor 
 
Ta fram en grön reseplan för förvaltningen och 
stadshuskvarteret tillsammans med tekniska och LFF. 
 
Förstudie kontorshotell där anställda kan jobba från hemorten 
men på ett kontor. 
 
Undersöka andra förmåner som har klimat och eventuell 
hålsonytta. 

2022/2023 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
På lång sikt 
 
 
 
På lång sikt 
 
 
 
På lång sikt 

Resurseffektiv 
konsumtion & 
produktion 

Se över hantering av arbetskläder: kan vi panta kläderna, skor? 
Undersöka möjligheterna tillsammans med koncerninköp. 
 

2022/2023 
 

Robust och säker 
ledning i kris 
 

Utbildningar i krisledning för chefer t.ex. värmeböljor, 
skogsbrand, skyfall, kommunikation inför kriser, övningar. 
 
Simulera och öva krissituationer tillsammans med CKS. 

2022/2023 
 
 
 
2022/2023 

 

Strategisk samhällsplanering 
Avdelningens verksamhet griper över ett brett område från tidiga strategiska utvecklingsidéer till 

konkret genomförande. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser 

hållbar översiktlig samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, statistik. 

Verksamhetens klimatkoppling och nuläge 

Övergripande, skapa förutsättningar 

Avdelningen har ett större strategisk ansvar avseende samhällsplanering vilket skapar 

förutsättningarna för ett hållbart samhälle ur många perspektiv. Översiktsplanen styr avdelningens 

arbete i mångt och mycket.  



Avdelningen har ansvar för förvaltning av koldioxidbudget och samordning av det klimatstrategiska 

arbetet i kommunkoncernen. Genom detta uppdrag finns det ett arbetssätt som berör allt 

klimatarbete. 

På avdelningen samordnas och leds också satsningen Klimatneutrala Borås 2030. Satsningen berör 

också kommunkoncernens klimatarbete övergripande och särskilt områdena samskapande med 

invånare och aktörer, klimatledarskap, byggnation och mobilitet. Genom satsningen skapas nya 

former av samverkan med bland annat projektpartners såsom Navet, Borås Energi och Miljö, Fribo 

och Science Park. 

Fossilfri vägtrafik 

Avdelningen har bland annat uppdrag att arbeta med kollektivtrafik och med kommande 

tågsatsningar. 

Genom att följa översiktsplanen och planera för ett förtätat och transporteffektivt samhälle. 

Genom att arbeta med styrdokument inom parkering och trafik. 

Klimatanpassad fysisk planering & bebyggelse samt Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Genom att beakta översvämningsrisker, dagvattenhantering och liknande i planprocessen och 

planbeskedsberedningar. 

Genom skredkarteringar. 

Integrering av klimatanpassning i Borås Stad 

Genom att delta i det övergripande, strategiska klimatanpassningsarbetet samt i interna nätverk 

såsom vattengruppen. 

 

Åtgärder 2022/2023 

Område Åtgärd Tidsram 

Övergripande, 
skapa 
förutsättningar 
 

Förbättra beslutsunderlag till politiken. Bland annat genom att 
ta fram en mall för vad som bör ingå i beslutsunderlaget och 
genom att undersöka verktyg för att analysera klimatpåverkan 
från planer. 
 
Fortsätta arbeta med satsningen Klimatneutrala Borås och 
med koldioxidbudget samt samordning av det strategiska 
klimatarbetet. 
 
Fördjupat strategiskt arbete inom områdena laddinfrastruktur, 
energiplanering och hållbar byggnation. 
Fördjupat arbete inom gröna finanser och gröna tillgångar. 
Koppla koldioxidbudget till ekonomisk budget enligt uppdrag. 
 
Åtgärder från gemensamt kapitel för 
samhällsplaneringsprocessen: 
Se över hur beslutsunderlag kan tydligare visa hur åtgärder 
påverkar koldioxidbudgeten samt de tre 

2022/2023 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 



hållbarhetsperspektiven. Vilka arbetssteg behöver göras, på 
vilken nivå (projektstorlek) och av vilken organisation.  
Ansvarig: Alla fem nämnder 

Fossilfri vägtrafik 
 

Åtgärder från gemensamt kapitel för 
samhällsplaneringsprocessen: 
Öka kunskap bland beslutsfattare och handläggare avseende 
positiv och negativ klimatpåverkan från trafikåtgärder. Under 
2022 genomförs gemensamma utbildningar på områdena 
mobility management, cykelinfrastruktur och markomvandling.  
Ansvarig: Tekniska nämnden med bistånd av Kommunstyrelsen 
 
Ta fram en gemensam vision för ett stationsområde som 
bygger på hållbart resande.  
Ansvarig: Kommunstyrelsen med tilltänkt projektorganisation 
för stationsområdet. 
 
Förtydliga roll och ansvarsfördelning för arbetet med mobility 
management (beteendepåverkan) och annan utåtriktat 
mobilitetsarbete. Ett förslag på ansvarsfördelning och 
nödvändiga resurser lämnas till Klimatrådet. Arbetet behöver 
synkas med trafikplanen som är under utarbetande. 
Ansvarig: Kommunstyrelse med hjälp av Tekniska nämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Åtgärder från gemensamt kapitel för 
samhällsplaneringsprocessen: 
Undersöka möjligheten för en omlastningsterminal för gods på 
järnväg.  
Ansvarig: Kommunstyrelsen 

2022/2023 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På lång sikt 

Klimatanpassad 
fysisk planering 
& bebyggelse samt 
Trygg och säker 
teknisk infrastruktur 
 

Åtgärder från gemensamt kapitel för 
samhällsplaneringsprocessen: 
Fortsätta testa och utvärdera verktyg för grönytefaktor.  
Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och 
Kommunstyrelsen. 
 
Stärka samarbetet med Borås Energi och Miljö samt Borås 
elnät för att gemensamt identifiera åtgärder avseende 
infrastruktur såsom dricksvattenförsörjning, ledningsnät för 
vatten, avlopp och el. Det pågår redan gemensamma insatser, 
t ex i arbetet med riskhanteringsplanen.  
Ansvarig: Kommunstyrelsen 
 
Åtgärder från gemensamt kapitel för 
samhällsplaneringsprocessen: 
Undersöka hur kompensationsåtgärder kan tas med i ÖP, 
grönområdesplan eller andra övergripande styrdokument.  
Ansvarig Kommunstyrelsen 
 

2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På lång sikt 
 
 
 
 
 
 
På lång sikt 
 



Ta fram en handlingsplan för dagvattenfrågan, öka fördröjning 
med mera. Stadens dagvattengrupp arbetar med frågan. Ett 
statligt arbete pågår också och förväntas vara klart under 
2024.  
Ansvarig: Kommunstyrelsen 
 
Ta fram förslag på ÖP-komplettering om klimatanpassning (ex. 
översvämningar).  
Ansvarig: Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder 

 
 
 
 
 
 
På lång sikt 
 
 

Integrering av 
klimatanpassning i 
Borås Stad 
 

Åtgärder från gemensamt kapitel för 
samhällsplaneringsprocessen: 
Den nya skyfallskarteringen ska analyseras när den är klar, och 
möjliga nya arbetssätt utifrån karteringen ska undersökas.  
Ansvarig nämnd: Alla nämnder 

2022/2023 
 
 
 
 

 

Gemensamt kapitel ”Samhällsplaneringsprocess” 
Samhällsbyggnadsprocessen har koppling till ett flertal strategiska områden i energi- och 

klimatstrategin. Då processen involverar flera nämnder har ett gemensamt kapitel formulerats till 

respektive nämnds handlingsplan. Åtgärder från kapitlet som Stadsledningskansliet är helt eller delvis 

ansvarig för har fördelats till respektive avdelning på kansliet och återfinns i handlingsplanen. 

Utöver kapitlet har varje nämnd egna åtgärder och ambitioner i respektive handlingsplan. Arbetet med 

att identifiera och följa upp åtgärder där flera nämnder behöver samverka kommer pågå kontinuerligt 

framöver. Strategiska gruppen är styrgrupp för arbetet. En arbetsgrupp tillsätts med representanter 

från alla förvaltningar som är representerade i strategiska gruppen. De nämnder som har detta 

gemensamma kapitel är Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, 

Lokalförsörjningsnämnden, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. Av de nio strategiska 

områden i energi- och klimatstrategin har den gemensamma samhällsbyggnadsprocessen störst 

potential att påverka områdena. 

 Fossilfri vägtrafik, 

 Ökad lagring och upptag av CO2,  

 Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse  

 Trygg och säker infrastruktur. 



Fossilfri vägtrafik  

Nämnderna påverkar utvecklingen genom att arbeta för förtätning på hårdgjorda ytor enligt 

översiktsplanen och genom att styra trafiken genom parkeringsreglering genom bland annat 

parkeringsprogram, parkeringsregler och parkeringsköpsavtal. Borås blir mer transporteffektiv genom 

att Borås Stad planerar för att kommunal service i stor utsträckning går att nå utan bil. Borås Stad 

främjar gång, cykling och kollektivtrafik bland annat genom utbyggnad av cykelvägnätet och genom 

mobility management-åtgärder. Hållbara resor till skolan främjas genom projekt och fysiska åtgärder. 

Åtgärder på kort sikt 

1. Förtydliga roll och ansvarsfördelning för arbetet med mobility management (beteendepåverkan) och 

annan utåtriktat mobilitetsarbete. Ett förslag på ansvarsfördelning och nödvändiga resurser lämnas till 

Klimatrådet. Arbetet behöver synkas med trafikplanen som är under utarbetande. Ansvarig: 

Kommunstyrelse med hjälp av Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Ta fram en gemensam vision för ett stationsområde som bygger på hållbart resande. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen med tilltänkt projektorganisation för stationsområdet. 

3. Se över hur beslutsunderlag kan tydligare visa hur åtgärder påverkar koldioxidbudgeten samt de tre 

hållbarhetsperspektiven. Vilka arbetssteg behöver göras, på vilken nivå (projektstorlek) och av vilken 

organisation. Ansvarig: Alla fem nämnder 

4. Öka kunskap bland beslutsfattare och handläggare avseende positiv och negativ klimatpåverkan från 

trafikåtgärder. Under 2022 genomförs gemensamma utbildningar på områdena mobility management, 

cykelinfrastruktur och markomvandling. Ansvarig: Tekniska nämnden med bistånd av 

Kommunstyrelsen 

5. Utreda och testa verktyg för hållbarhetsbedömning av detaljplaner. Ansvarig: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

6. Revidera Cykelplanen 2021. Ansvarig: Tekniska nämnden  

Åtgärder på långsikt  

1. Undersöka möjligheten för en omlastningsterminal för gods på järnväg. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

 



Ökad lagring och upptag av CO2 

Översiktsplanen följs inte konsekvent nog där förtätning ska främst ske på redan ianspråktagen yta. 

Definitionen lämnar för stort utrymme för olika tolkningar. Vid nybyggnation ökas graden av trä som 

byggnadsmaterial. 

 

Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse 

Driftfrågan kan skapa konflikt, det den ena planerar för innebär merarbete för en annan verksamhet 

vilket inte alltid tas höjd för. Arbetet med området saknar flera arbetssätt idag. Kartläggning av t.ex. 

skyfall, riskhanteringsplaner, MSB och annat underlagsmaterial är på gång. I detaljplaner ser vi till att 

utgångar klarar höga vattennivåer. Vi ser till att höja marken vid Viskan och skapar dagvattendiken 

mm. Hänsyn ska tas till eventuella höga flöden genom att byggnader/lokaler får delvis högre grunder 

för att motverka vatteninsläpp. Kraven finns på att klara av högsta flöden på Viskan och skyfall 200 års-

scenarier. Detta konkreta innebär upphöjda entréer där det behövs och som det framgår i texten 

regngardens med lokala fördröjningsmagasin. Vi ingår dock i vattengruppen och där planerar man för 

en långsiktigt större lösning och översvämningsåtgärder som kan innebära t.ex förhöjning av Öresjön 

uppströms. 

Förutsatt att investeringsmedel beviljas av kommunfullmäktige är konkreta klimatanpassnings-

åtgärder föreslagna att genomföras i Tekniska nämndens regi (i vissa fall med stöd av andra nämnder 

och akademin).  Detta kan vara (dag-)vattenpark inom befintlig detaljplan, säkring av park- och 

gångvägar mot skyfall, säkring av vattendrag, justering av markhöjder på utsatt allmän plats. Om 

åtgärderna kräver ansökan för vattenverksamhet blir åtgärderna på lite längre sikt. 

Andra åtgärder på kort sikt kan till exempel vara strategiska markköp, klimatanpassad förvaltning av 

kommunens mark, styrning av arrendeavtal, och att identifiera vilken mark är som lämplig för 

exploatering utifrån klimat, anpassning och miljöperspektiv i sitt sammanhang. Se även CO2-lagring. 

Kompensationsåtgärder. Se CO2 lagring Grönytefaktorn. Se CO2 lagring 

Åtgärder på kort sikt 

1. Utreda hur vi kan kräva kompensationsåtgärder när det sker markomvandlingar vid exploatering. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen med bidrag från Tekniska nämnden 

2. Fortsätta testa och utvärdera verktyg för grönytefaktor. Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden 

tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. 

Åtgärder på långsikt  

1. Definiera vilken mark som är lämplig för exploatering och vilken som är lämplig att bevara utifrån 

klimat, klimatanpassning och miljöperspektiv. Definitionen ligger till grund för samhällsplanering och 

strategiska markköp. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

2. Undersöka hur kompensationsåtgärder kan tas med i ÖP, grönområdesplan eller andra övergripande 

styrdokument. Ansvarig Kommunstyrelsen 

 



 

 

Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Dagvattengrupp är tillsatt för ökat samarbete. BEMAB förstärker dagvattenanläggningen kontinuerligt. 

Områdena behöver vara större än detaljplaner. Ökar graden av självförsörjning genom fortsatt 

utbyggnad av solenergianläggningar. Tekniska nämnden bygger ut GC-vägar enligt plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder på kort sikt 

1. Den nya skyfallskarteringen ska analyseras när den är klar, och möjliga nya arbetssätt utifrån 

karteringen ska undersökas. Ansvarig nämnd: Alla nämnder  

Åtgärder på långsikt  

2. Ta fram en handlingsplan för översvämning av Viskan, konkreta åtgärder utmed hela Viskan. Ansvarig: 

Miljö- och konsumentnämnden 

3. Ta fram en handlingsplan för dagvattenfrågan, öka fördröjning med mera. Stadens dagvattengrupp 

arbetar med frågan. Ett statligt arbete pågår också och förväntas vara klart under 2024. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen 

4. Lämplighetspröva gamla planer, ifall det är lämpligt att bygga i dessa områden. Ansvarig 

Samhällsbyggnadsnämnden  

5. Ta fram förslag på ÖP-komplettering om klimatanpassning (ex. översvämningar). Ansvarig: 

Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder 

 

Åtgärder på kort sikt 

1. Undersöka och skapa dagvattenlösningar som är anpassade till ett förändrat klimat, raingardens m.m. 

som fördröjer avrinningen. Ansvarig Tekniska nämnden 

2. Stärka samarbetet med Borås Energi och Miljö samt Borås elnät för att gemensamt identifiera åtgärder 

avseende infrastruktur såsom dricksvattenförsörjning, ledningsnät för vatten, avlopp och el. Det pågår 

redan gemensamma insatser, t ex i arbetet med riskhanteringsplanen. Ansvarig:  Kommunstyrelsen 

Åtgärder på långsikt  

3. Utveckla cykelplanen, förbättra kollektivtrafik, tillse att medel finns för drift och underhåll av befintliga 

GC-nät. Klimatsäkra kommunala gator för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Ansvarig Tekniska 

nämnden 

 



 

 

 

 

 

 

Energi- och klimathandlingsplan för Stadsledningskansliet 
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Bakgrund 

Energi- och klimatstrategin 
I Borås Stads energi- och klimatstrategi ges alla nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att ta fram 

handlingsplaner baserat på de strategiska områdena i strategin.  Handlingsplanen ska omfatta 

åtgärder, mål och nyckeltal för Borås Stads arbete med att minska klimatpåverkan från den egna 

verksamheten och Borås samhälle samt att möta och lindra effekterna av ett förändrat klimat för den 

egna verksamheten och samhället. 

 

Strategin anger också tankesätt som bör beaktas i framtagande av handlingsplanen för att hitta de 

mest lämpliga åtgärder. Klimatområdet är komplext och berör nästan all verksamhet. Därför är en av 

de viktigaste principerna att prioritera hårt bland åtgärderna för att få maximal nytta och för att inte 

drunkna i en mängd åtgärder. 

Arbetsmetod 
För att ta fram mål och åtgärder för Stadsledningskansliets handlingsplan har det hållits workshoppar 

med de flesta avdelningarna på förvaltningen. Med hjälp av workshopparna gjordes en kartläggning 

av nuläget och det togs fram förslag på åtgärder och mål. Området samhällsplanering lyftes av 

strategiska gruppen för samordning mellan de planerande förvaltningarna. Förvaltningens 

ledningsgrupp agerade styrgrupp för processen. Energi- och klimatstrategen var handläggare för 

arbetet. Det gemensamma kapitlet för samhällsplaneringsprocesser finns i bilagan till 

handlingsplanen. 

Ansvar, uppföljning och revidering 
Handlingsplanen integreras i förvaltningens miljöledningssystem och verksamhetsplanering. För 

uppföljning och revidering ansvarar arbetsgruppen för miljödiplomering med hjälp av energi- och 

klimatstrategen på förvaltningen. 

Ansvarig för genomförande är respektive avdelning på förvaltningen. Energi- och klimatstrategen ger 

stöd och organiserar samordning. 

Handlingsplanen tas fram för första gången 2022 och revideras därefter årligen. 



Miljönämnden ansvarar för uppföljning och revidering av energi- och klimatstrategin. 

Övergripande för förvaltningen – rådighet och ansvar 
Stadsledningskansliet med sina avdelningar har ett brett verksamhetsområde. Stadsledningskansliets 

egen klimatpåverkan kommer från tjänsteresor med bil och flyg, energianvändning i byggnaden och 

inköp av bland annat elektronik, livsmedel och kontorsmaterial. En del av dessa miljö- och 

klimatpåverkande aktiviteter tas upp i förvaltningens miljödiplomering. Förvaltningen har en ledande 

och samordnande roll i Borås Stad. Genom att skapa förutsättningar för andra förvaltningar och 

kommunala bolag har kansliet stor potential att öka takten i arbetet med utsläppsminskning och 

klimatanpassning.  I tabellen nedanför visas en enklare beskrivning av hur respektive avdelning bör 

påverka klimatarbetet. 

Avdelning Påverkansmöjlighet 

Ekonomistyrning Skapa koppling mellan ekonomisystem och klimatpåverkan 
Driva digitalisering och strategiska IT frågor 

Centrum för kris och säkerhet Krisberedskap direkta och indirekta klimateffekter 

Kommunikation Utveckla den interna och externa klimatkommunikationen 

Koncerninköp Analys av inköpens klimatpåverkan för bättre beslutsunderlag 
Klimatkrav i upphandlingar 
Skapa cirkulära flöden internt 
Effektiv varudistribution 

Kvalitet och utveckling Utveckla medborgardialog 
Bevaka klimatfrågor i styrning och dokument 
Klimatoptimera i kost- och lokalvård 

Mark- och exploatering Främja utsläppssnål och klimatanpassad exploatering och 
markanvändning 

Näringsliv Kontakt och stöd riktad mot näringslivet för omställning till 
klimatoptimerad produktion 

Personal och förhandling Inkludera klimatfrågan i rekrytering, utbildning 
Använda personalförmåner, hälsosatsningar och liknande för att 
främja hållbara aktiviteter 
Regler och lösningar för distansarbete 

Strategisk Samhällsplanering Strategiskt klimatarbete och samordning 
Beslutsunderlag inom samhällsplanering 
Styrdokument inom bl.a. trafik, planering  
Kollektivtrafikutveckling 

 

Åtgärder 
Åtgärderna i handlingsplanen är indelade  både efter strategiskt område i strategin och efter ansvar, 

det vill säga avdelning. De olika indelningarna är till för att kunna läsa handlingsplanen ur ett 

helhetsperspektiv och ur ett avdelningsperspektiv. Åtgärderna avser både den egna verksamheten 

och åtgärder i hela Borås som Borås Stad kan påverka.  

Översiktlig prioritering per avdelning 
I tabellen nedanför visas inom vilka områden avdelningarna har åtgärder i handlingsplanen. Dubbla 

kryss innebär högst prioritet eller flest åtgärder.   



Avdelning/Område Övergripande, 
skapa 
förutsättningar 

Fossilfri 
vägtrafik 

Produktion 
och 
konsumtion 

Energi Byggnation CO2-
lagring 

Anpassad 
byggnation 

Anpassad 
infrastruktur 

Integrera 
klimatanpassning 

Ledning 
i kris 

Ekonomistyrning XX XX XX X X X  X   

Centrum för kris 
och säkerhet 

      X X XX XX 

Kommunikation XX X X X       

Koncerninköp XX XX XX X       

Kvalitet och 
utveckling 

XX XX XX X     X  

Mark- och 
exploatering 

   X XX X X X   

Näringsliv XX XX        X 

Personal och 
förhandling 

XX XX X      X XX 

Strategisk 
Samhällsplanering 

XX XX     XX X X  



Åtgärder per strategiskt område 

 

Övergripande, skapa förutsättningar 

Åtgärd Ansvarig 
avdelning 

Tidsram 

Undersöka möjlighet att revidera 
digitaliseringsstrategin för tydligare lyfte in 
klimatfrågan 
 
Testa att vid förfrågningar om digitaliseringstjänster 
fråga efter positiva klimateffekter samt analysera 
klimateffekter i sammanställningen 
 
Lyfta in energi- och klimatstrategins delar i 
diskussionerna på Digital arena som ett 
pioriteringsperspektiv 

 
 
 
 

Ekonomi-styrning 
inklusive 

strategisk IT 

 
 
 
 
 
 
2022/2023 

Kommunikationsavdelningen använder sina redskap 
för att möjliggöra bra och verkningsfull 
kommunikation inom satsningen Klimatneutrala 
Borås 2030. 
 
Klimatfrågan bevakas som prioriterad fråga i all 
bredare kommunikation och bland annat vid 
framtagande av tidningarna Saxen och Såklart Borås. 
 
Kommunikationsavdelningen skapar en huvudingång 
på boras.se kallad ”Hållbar utveckling”  som kommer 
att beröra flera aspekter av hållbarhet, såväl den som 
handlar och klimat, energi och ekologi som den 
sociala hållbarheten. 
 

 
 
 
 
 
 

Kommunikation 

 
 
 
 
2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 

Kommunicera på ledningsnivå varför upphandling och 
krav är viktiga. 

 
Koncerninköp 

 
2022/2023 

 
Utveckla indikatorer för miljö- och klimat. 
 
Stöd i att söka projektmedel till alla förvaltningar och 
bolag 
 
Undersöka om funktionen Sustainable return on 
investment i SIGURD projektet kan användas i 
beslutsunderlag till investeringar i samverkan med 
SPA och ekonomistyrning. 
 

 
 
 

Kvalitet och 
utveckling 

 
 
 
2022/2023 

Mer och löpande information till dem avdelningen 
möter i nätverk såsom näringslivsluncher. Förmedla 
klimatinformation som Borås Stad har att dela med 
sig av t.ex. ny statistik, rådgivning. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ge tips såsom inspirerande exempel eller senaste nytt 
– information som kopplar an till sambandet.  
 
Öka den egna kunskapsnivån för att kunna sprida 
information. Eventuellt lyfta frågor i nätverk. 
 
Vara delaktig i att paketera ett förslag på ”Boråsavtal” 
riktat mot näringslivet eller liknande arbetssätt inom 
ramen för Klimatneutralt Borås 2030. 
 
Stämma av insatser inför 2023 med Klimatneutrala 
Borås (erfarenhetsutbyte och information om 
varandras verksamhet). Näringslivsavdelningen 
bjuder in Klimatneutrala Borås under hösten 2022. 
Informera, visa goda exempel, vad gör andra 
kommuner i samverkan med näringslivet? 

 
 

Näringsliv 

 
 
2022/2023 

Bygga om arbetsmiljöutbildningen med tydligare 
fokus miljö, klimat, klimatanpassning t.ex. ledarskap i 
praktiken. 
 
Ställa krav på utbildare och konsulter, resor, mat mm. 
 
Rekryteringsprocesser: lyfta frågorna i annonser och 
profiler samt intervjufrågorna.  
 
När styrdokument tas fram i Staden, tillsammans med 
Kvalitet och utveckling bevaka att energi- och 
klimatstrategin beaktas. 
 
 

 
 
 

Personal och 
förhandling 

 
 
 
 
 
2022/2023 

Förbättra beslutsunderlag till politiken. Bland annat 
genom att ta fram en mall för vad som bör ingå i 
beslutsunderlaget och genom att undersöka verktyg 
för att analysera klimatpåverkan från planer. 
 
Fortsätta arbeta med satsningen Klimatneutrala Borås 
och med koldioxidbudget samt samordning av det 
strategiska klimatarbetet. 
 
Fördjupat strategiskt arbete inom områdena ladd-
infrastruktur, energiplanering och hållbar byggnation. 
 
Fördjupat arbete inom gröna finanser och gröna 
tillgångar. Koppla koldioxidbudget till ekonomisk 
budget enligt uppdrag. 
 

 
 
 
 
 

Strategisk 
samhällsplanering 

 
 
 
 
 
 
2022/2023 

Undersöka hur beslutsunderlag kan tydligöra hur 
åtgärder påverkar koldioxidbudgeten samt de tre 
hållbarhetsperspektiven. Vilka arbetssteg behöver 
göras, på vilken nivå (projektstorlek) och av vilken 
organisation.  

 
 
 
 

Strategisk 
samhällsplanering 

 
 
 
 
 
 
2022/2023 



 

Vid upphandling av ekonomiska tjänster beaktas 
tjänsteleverantörens miljö- och klimatprofil. Till 
exempel vid val av bank för hantering av finanser 
ställs krav på hållbar förvaltning och låg 
investeringsgrad i företag och fonder som investerar i 
fossilenergi 

 
Ekonomi-styrning 

inklusive 
strategisk IT 

 
 
 
På lång 
sikt 

För att minska Borås klimatpåverkan behöver 
kommunikationsinsatser riktade till de som bor och 
verka i Borås bli fler och av mer omfattande karaktär. 
På längre sikt behöver resurstilldelningen på detta 
område öka. 

 
 
Kommunikation 

 
 
 
På lång 
sikt 

Undersöka om godstransporter kan kompletteras 
med andra styrkeområden lämplig för samverkan och 
utveckling. Till exempel elektrifiering, cirkulära 
affärsmodeller eller hållbar  byggnation. 

 
Näringsliv 

 
 
På lång 
sikt 

 

 

Fossilfri vägtrafik 

Åtgärd Ansvarig 
avdelning 

Tidsram 

Kontakta tekniska förvaltningen för att undersöka 
utvecklingsmöjligheter för fordonspoolen  t.ex. att 
kunna se laddningsstatus för elbilar  i 
bokningssystemet. 
 
Utreda målnivåer för andel digitala möten och 
konferenstid  

 
Ekonomi-styrning 

inklusive 
strategisk IT 

 
 
 
 
2022/2023 

Undersöka hur verksamhetsavfall kan komprimeras 
för minskat transportbehov. 
 
Göra det enklare att jobba hemifrån. 

 
Kvalitet och 
utveckling 

 
 
2022/2023 

Fortsätta med och utveckla befintliga satsningar. Näringsliv 2022/2023 

Arbeta med distansarbete och det framtida 
arbetslivet. Jobba med vägledande tankar och ta fram 
ett mål för hur mycket vi helst vill jobba hemifrån och 
hur mycket maximalt. 
 
Undersöka om arbetsorganisation kan påverkas, t.ex. 
att inte vara rektor på två skolor som inte är nära 
varandra eller schemaläggning för att undvika 
onödiga resor 

 
 

Personal och 
förhandling 

 
 
 
 
2022/2023 

Öka kunskap bland beslutsfattare och handläggare 
avseende positiv och negativ klimatpåverkan från 
trafikåtgärder. Under 2022 genomförs gemensamma 
utbildningar på områdena mobility management, 
cykelinfrastruktur och markomvandling. Ansvarig: 
Tekniska nämnden med bistånd av Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ta fram en gemensam vision för ett stationsområde 
som bygger på hållbart resande.  
 
Förtydliga roll och ansvarsfördelning för arbetet med 
mobility management (beteendepåverkan) och 
annan utåtriktat mobilitetsarbete. Ett förslag på 
ansvarsfördelning och nödvändiga resurser lämnas till 
Klimatrådet. Arbetet behöver synkas med 
trafikplanen som är under utarbetande. 

 

 
Strategisk 

samhällsplanering 

 
2022/2023 

Ta fram en grön reseplan för förvaltningen och 
stadshuskvarteret tillsammans med tekniska och LFF. 
 
Förstudie kontorshotell där anställda kan jobba från 
hemorten men på ett kontor. 
 
Undersöka andra förmåner som har klimat och 
eventuell hålsonytta. 

 
 

Personal och 
förhandling 

 
 
På lång 
sikt 

Undersöka möjligheten för en omlastningsterminal 
för gods på järnväg. 

Strategisk 
samhällsplanering 

På lång 
sikt 

 

Resurseffektiv konsumtion & produktion 

Åtgärd Ansvarig 
avdelning 

Tidsram 

Klimatoptimera upphandling och drift av 
tjänstedatorerna utifrån ett livscykelperspektiv 
 
Klimatoptimera kringutrustning såsom dockningsstation, 
mus, tangentbord mm; i vilken takt behöver dessa 
förnyas, behöver det följa med en ny varje gång man får 
en ny dator? 
 
Inrätta ett delningssystem för elektriska prylar såsom 
datorutrustning, kameror, mm 
 
Stötta koncerninköp i att skapa ett system för återbruk av 
bland annat möbler  
 
Utreda om medarbetare kan köpa loss pc eller mobil 
efter avtalstiden är slut 
 
Undersöka möjlighet till E-sim i mobiltelefoner för att ha 
möjlighet till privat telefoni utan två mobiler 
 
Utreda digitala och tekniska förutsättning för mer 
aktivitetsbaserade arbetsplatser; te.x modell för inköp av 
datorer mm 

 
 
 
 
 
 

Ekonomi-
styrning 
inklusive 

strategisk IT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 



Klimatlöftena: 
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav 
i prioriterade upphandlingar  
 
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade 
engångsprodukter 
 
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder 
 
10. Vi använder cirkulära möbler 

 
 
 
 

Koncerninköp 

 
 
 
 
2022/2023 

Utreda och introducera ett analysverktyg för 
klimatpåverkan från inköp 

Koncerninköp 2022/2023 

Klimatlöftena: 
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål 

 
 

Kvalitet och 
utveckling 

 
 
2022/2023 

Skippa engångsmaterial såsom muggar. 
 
Använda mer cirkulära möbler och utbilda sig om 
möjligheter för återbruk. 
 
Utbildning och samverkan kring inköp av kontorsmaterial 
och engångsartiklar. 
 
Förvalta verktyget Hantera, undersöka om det kan 
användas i andra sammanhang. 

 
 
 

Kvalitet och 
utveckling 

 
 
 
 
2022/2023 

Se över hantering av arbetskläder: kan vi panta kläderna, 
skor? Undersöka möjligheterna tillsammans med 
koncerninköp. 

 
Personal och 
förhandling 

 
 
2022/2023 

Köp förbi ramavtal och upphandling behöver upphöra. 
 
Utbildningsinsatser till inköpssamordnare och ekonomer. 

 
 

Koncerninköp 

 
 
På lång sikt 

 

Klimatsmart byggnation 

Åtgärd Ansvarig 
avdelning 

Tidsram 

Fortsätta arbetet med gröna tillgångar och med att 
miljömärka investeringar  

Ekonomi-
styrning 
inklusive 

strategisk IT 

 
2022/2023 

Uppdrag att utreda både hur klimatkrav på byggande kan 
skärpas och hur byggande av socialt hållbara områden 
kan stimuleras, via markanvisningar, och utifrån detta 
föreslå ändringar i ”Riktlinjer för markanvisningar för 
bostäder”. 

 
 
 

Mark och 
exploatering 

 
 
 
 
2022/2023 

 



Resurseffektiv energianvändning & -försörjning 

Åtgärd Ansvarig 
avdelning 

Tidsram 

Ta kontakt med kommunala fastighetsägare kring möjlig 
samverkan inom digitalisering och energieffektivisering 
t.ex. mätning och analys av beläggningsgrad 
 
Undersöka energieffektivitet i serverhallar tillsammans 
med Servicekontoret, ifall det behövs krav för ökad 
effektivitet 

 
 
 

Ekonomi-
styrning 
inklusive 

strategisk IT 

 
 
 
 
 
2022/2023 

Skaffa bättre koll på dubbellagring för att spara på 
datalagring 

Kvalitet och 
utveckling 

2022/2023 

 
Gemensamt utnyttjande av lokaler, aktivitetsbaserade 
arbetsplatser där det är möjligt, utreda tillsammans med 
Personal och förhandling. 

 
Kvalitet och 
utveckling 

 
 
På lång sikt 

 

Ökad lagring & upptag av CO2 

Åtgärd Ansvarig 
avdelning 

Tidsram 

Utreda hur vi kan kräva kompensationsåtgärder när det 
sker markomvandlingar vid exploatering.  

Mark och 
exploatering 

 
2022/2023 

Definiera vilken mark som är lämplig för exploatering och 
vilken som är lämplig att bevara utifrån klimat, 
klimatanpassning och miljöperspektiv. Definitionen ligger 
till grund för samhällsplanering och strategiska markköp.  

 
 

Mark och 
exploatering 

 
 
 
På lång sikt 

 

Klimatanpassad fysisk planering & bebyggelse 

Åtgärd Ansvarig 
avdelning 

Tidsram 

Undersöka möjlighet att revidera 
digitaliseringsstrategin för att tydligare lyfta in 
klimatfrågan 

Ekonomi styrning 
inklusive 

strategisk IT 

 
 
 
2022/2023 

Öka medvetenheten kring vilka behov 
klimatanpassningen skapar och hur de kan stå i 
konflikt med t.ex. brottsförebyggande arbete. 

 
Centrum för kris 

och säkerhet 

 
 
2022/2023 

Fortsätta testa och utvärdera verktyg för att öka och 
värna gröna strukturer och ekosystemtjänster. 
Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden tillsammans 
med Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden 
och Kommunstyrelsen. 
 
Stärka samarbetet med Borås Energi och Miljö samt 
Borås elnät för att gemensamt identifiera åtgärder 
avseende infrastruktur såsom 
dricksvattenförsörjning, ledningsnät för vatten, 

 
 
 
 
 

Strategisk 
samhällsplanering 

 
 
 
 
 
 
 
2022/2023 



avlopp och el. Det pågår redan gemensamma 
insatser, t ex i arbetet med riskhanteringsplanen.  

 

Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Åtgärd Ansvarig 
avdelning 

Tidsram 

Undersöka möjliga risker för IT- och digitala system som 
utgår från översvämningar och andra väderrelaterade 
händelser. T.ex. tekniska lösningar, samt mjuka lösningar 
som rutiner och bemanning 

Ekonomi 
styrning 
inklusive 

strategisk IT 

 
 
2022/2023 

Undersöka hur känslig information om infrastruktur kan 
hanteras för att förbättra anpassningshanteringen. 

 

Centrum för 
kris och 
säkerhet 

 
2022/2023 

 

Integrering av klimatanpassning i Borås Stad 

Åtgärd Ansvarig 
avdelning 

Tidsram 

Integrera klimatanpassning i Risk- och 
sårbarhetsanalysen. Föra in relevanta begrepp och ta 
med frågorna i workshops. 
 
Uppdatering av översvämningsplan utifrån mall för 
plan för dammhaveri (Lst). 
 
Arbeta för att öka graden av självförsörjning i Borås 
kommun avseende livsmedel. Samverka med lokala 
och regionala aktörer för att hantera konsekvenserna 
av indirekta effekter så som uppkomna brister i 
livsmedelsförsörjning och i andra viktiga varor, social 
oro osv. 

 
 
 
 

Centrum för kris 
och säkerhet 

 
 
 
 
 
 
2022/2023 

Jobba med Krismatsedel och krismeny. Kvalitet och 
utveckling 

 
2022/2023 

Den nya skyfallskarteringen ska analyseras när den är 
klar, och möjliga nya arbetssätt utifrån karteringen 
ska undersökas.  

 
Strategisk 

samhällsplanering 

 
 
2022/2023 

En stöttande funktion inom krisberedskap kommer 
behövas för förvaltningar och bolag. Alternativt om 
alla större organisationer har en miljö- och 
hållbarhetssamordnare/verksamhetsutvecklare med 
mandat och resurser. 

 
 

Centrum för kris 
och säkerhet 

 
 

På lång 
sikt 



Undersöka hur kompensationsåtgärder kan tas med i 
ÖP, grönområdesplan eller andra övergripande 
styrdokument. 
  
Ta fram en handlingsplan för dagvattenfrågan, öka 
fördröjning med mera. Stadens dagvattengrupp 
arbetar med frågan. Ett statligt arbete pågår också 
och förväntas vara klart under 2024.  

 
Ta fram förslag på ÖP-komplettering om 
klimatanpassning (ex. översvämningar) tillsammans 
med övriga nämnder. 

 
 
 
 

Strategisk 
samhällsplanering 

 
 
 
 

På lång 
sikt 

 

Robust och säker ledning i kris 

Åtgärd Ansvarig 
avdelning 

Tidsram 

Hålla en krisövning om klimatrelaterade scenarier 
tillsammans med frivilligorganisationer. Tänkbara områden 
skogsbrand, storm eller livsmedelsförsörjning. Delaktighet 
från klimatrådet, staben och krisledningsnämnden. 
 
Anpassa informationen i utbildningar inom krishantering 
och andra utbildningar som redan genomförs 

 
 
 

CKS 

 
 
 
 
2022/2023 

Utbildningar i krisledning för chefer t.ex. värmeböljor, 
skogsbrand, skyfall, kommunikation inför kriser, övningar. 
 
Simulera och öva krissituationer tillsammans med CKS. 

 
Personal 

och 
förhandling 

 
 
2022/2023 

 

Bilaga 
I bilagan finns alla åtgärder uppdelade efter avdelning tillsammans med en enklare kartläggning av 

hur respektive avdelning knyter an till strategin. 

I bilagan finns det också det gemensamma kapitel för samhållsplaneringsprocessen. Åtgärder i detta 

kapitel har redan integrerats i handlingsplanen. 
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INLEDNING
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, och arbetar dagligen för att  
boråsarna ska leva i en grön och hållbar stad. Detta ställer krav på lyhördhet för omvärlds- 
förändringar och att omsätta kunskap till praktisk handling. Ett viktigt hjälpmedel till det  
praktiska miljöarbetet är Borås Stads miljömål. Borås Stads miljömål är till för att bistå förvalt-
ningar och bolag i deras miljöarbete. Genom att årligen följa upp miljömålen kan vi överblicka 
vad som sker, och inte sker, inom miljöområdet - och fokusera våra resurser på rätt sätt. 

Borås Stads miljöarbete har, likt mycket annat 
arbete, påverkats covid-19-pandemin. Under 2021 
innebar det förändrande samhällsläget bland annat 
att arbetet flyttades, från kontorsbaserat och fysiska 
möten, till hemarbete med webbuppkoppling och 
distansmöten. Pandemin har tagit tid och resurser 
från miljöarbetet, trots detta har Borås Stad gjort 
framsteg inom flera miljöområden under 2021. 

Exempelvis har det under året hållits workshops för 
att implementera Energi- och klimatstrategin, och 
förvaltningar och bolag har påbörjat arbete med att ta fram handlingsplaner kring strategin.
Kemikalieanvändningen inom Borås stads verksamheter fortsätter att kartläggas och fokus på att 
fasa ut hälso- och miljöfarliga kemikalier pågår.

I jämförelse med 2020 års uppföljning så ser trenden fortsatt positiv ut på många miljöområden,
med några undantag. Inget kök i Borås Stad är ännu KRAV-certifierat enligt nivå 2 och ut- 
fasningen av palmolja i livsmedel har avstannat. Det sker ett aktivt miljöarbete i Borås Stad, även 
om inte alla miljömål ser ut att nås, så kan fler mål med rätt insatser komma att klaras av till 
2022. Med nuvarande insatser bedöms 8 av 17 mål uppnås till år 2022.

= Målet bedöms nås till 2022 med nuvarande insatser

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2022

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2022

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten 

3

Miljörapporten är en sammanställning av hur  
arbetet med Borås Stads miljömål utvecklats under 
2021 inom kommunkoncernen. 

Gällande miljömål beslutades av Kommun- 
fullmäktige 2018 och dessa gäller till och med år 
2022 (förlängt med ett år med anledning av fram- 
tagande av ett nytt styrdokument under 2021-
2022). Det är Miljö- och konsumentnämnden som 
ansvarar för uppföljningen av Borås Stads miljömål.



HÅLLBARA PERSPEKTIV
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete  
    och hög kompetens inom miljöområdet

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än  
      tio anställda ska ha ett miljöledningssystem 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator.

Kommentar: Alla 15 förvaltningar med mer än 10 anställda har ett miljöledningssystem, varav 12 är  
certifierade enligt Svensk Miljöbas eller ISO-14001. Av kommunkoncernens 7 bolag som har mer än 10  
anställda har 6 bolag ett miljöledningssystem, varav 5 är certifierade enligt Svensk Miljöbas eller ISO-14001. 

Följande förvaltningar har ett certifierat miljöledningssystem: Stadsledningskansliet, Lokalförsörjnings- 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Servicekontoret, Vård- och äldreförvaltningen.
Följande förvaltningar har ett icke-certifierat miljöledningssystem: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen.
Följande förvaltningar har färre än 10 anställda och saknar miljöledningssystem: Revisionskontoret.
Följande bolag har ett certifierat miljöledningssystem: Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås 
Djurpark, Borås kommuns Parkering AB, Borås TME. 
Följande bolag har ett icke-certifierat miljöledningssystem: Industribyggnader i Borås AB.
Följande bolag har över 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Bostäder i Borås
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem men är färre än 10 anställda: Akademiplatsen i Borås AB,  
Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt Viskaforshem AB.

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 A: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet 
nås 2022. De flesta av Borås Stads förvaltningar och kommunala bolag med fler än 10 anställda har ett miljö-
ledningssystem. Majoriteten av miljöledningssystemen är certifierade. Det är endast Bostäder i Borås, med fler 
än 10 anställda, som inte har ett miljöledningssystem. 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbarhetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg

Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kommentar. Sammanlagt 90 procent av Borås Stads förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett system 
för att arbeta med miljöfrågor. Detta kan jämföras med 86 procent för år 2020. 

Uppdelat på de olika verksamheterna är det 100 procent av förskolorna, 71 procent av grundskolorna samt 60 
procent av gymnasieskolorna som för närvarande är certifierade. Två gymnasieskolor har påbörjat en  
omcertifieringsprocess vilket innebär att samtliga gymnasieskolor kommer att vara certifierade framöver.

Information saknas om hur många som jobbar specifikt med Grön Flagg till årets sammanställning. 
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BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 B: Samtliga utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem 
men målet bedöms som gult eftersom det finns skolor som saknar ett system för miljöarbetet. Med ytterligare 
ansträngningar kan målet nås 2022.

1 c. Borås Stads kök ska uppnå KRAV-certifieringen enligt 
       nivå 2 eller liknande

Aktivitet: Införa kravcertifiering enligt nivå 2 (minst 50 procent av maten som serveras ska vara ekologisk), 
eller motsvarande i kommunens restauranger. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grund-
skolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgs-
nämnden samt Servicenämnden.

Kommentar: I nuläget är inget av köken KRAV- 
certifierade i nivå 2. Kommunstyrelsen rapporterar att 
en kravcertifiering på nivå 2 ger för höga kostnader.   

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 C: Målet uppnås inte eftersom inga kök inom Borås Stad har KRAV- 
certifiering enligt nivå 2. Anledningen till detta anges vara höga kostnader.

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
       ska vara miljöutbildade

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kraven.

Kommentar: 62 procent av Borås Stads anställda samt 72 
procent av de förtroendevalda (ledamöter och ersättare) har 
genomgått en miljöutbildning 2021. Detta kan jämföras med 
60 procent av anställda och 60 procent av förtroendevalda för 
år 2020. 

Liksom år 2020 så präglades även 2021 av pandemin, vilket 
bland annat exemplifieras genom miljöutbildningarna. I och 
med att fysiska möten och utbildningar inte har kunnat  
genomföras så har miljöutbildningarna, med några få undan-
tag, varit digitala. Från januari till och med mars månad 2021  
genomförde Navet Science Center tre digitala miljö- 
utbildningar för Borås Stads anställda och förtroendevalda. 

Under april månad 2021 publicerades den digitala miljöutbildning som är tillgänglig dygnet runt, och kan 
genomföras var man än sitter, förutsatt att deltagaren har tillgång till dator och internetuppkoppling. Tack vare 
att miljöutbildningen kunnat genomföras på distans har utbildningstakten av Borås Stads anställda och  
förtroendevalda under pandemiåret 2021 varit liknande tidigare år. 

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 D: Andelen anställda och ledamöter som är miljöutbildade har ökat, men 
det är fortfarande en bra bit kvar till angivet mål. Då grönt innebär att alla anställda och förtroendevalda ska 
ha gått en miljöutbildning är målet mycket svårt att nå. Utbildningstakten är konstant men fler kan alltid gå 
eller repetera utbildningen. 
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KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat och dryck uppbyggd på ekologisk 
grund, med särskilt höga krav på djuromsorg, 
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. En 
restaurang kan vara certifierad enligt nivå 1, 2 
eller 3 vilket innebär att 25, 50 respektive 90 
procent ekologiska livsmedel används.



Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler  
och engångsartiklar.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder.

Kommentar: Kommunstyrelsen rapporterar att inköpen har standardiserats för att förbättra miljöprestandan, 
till exempel på kontorsmaterial och hygien- och städprodukter.

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan erbjudas  
förvaltningar och kommunala bolag. 

Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden.

Kommentar: Ett gemensamt system för avfall i kommunal regi har tagits fram av Borås Energi och Miljö AB. 
Alla förvaltningar och bolag verkar dock inte vara medvetna om att systemet finns. 

Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder.

Kommentar: Det sker ett arbete med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att  
köpas. Exempel på produkter som hyrs in vid behov är maskiner, liftar och ställningar. Telefoner köps in och 
hyrs därefter internt av förvaltningarna. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem, exempelvis larm- 
knappar, har genomförts men är vid rapporteringstillfället överprövad. 

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier.

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden

Kommentar: Arbetet med detta pågår. I underlaget till budget 2022 står att Koncerninköp har i uppdrag att 
införa system för återbruk av kommunens inventarier. I förstudien till budgeten konstateras att Borås Stad har 
behov av att organisera ansvaret för möbelinnehavet samt att upphandla kringtjänster som exempelvis  
tapetsering, målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelflöden.

BEDÖMNING AV MILJÖMÅLET 2 A: Målet bedöms uppnås år 2022 med nuvarande insatser. Inköpen 
har standardiserats för att förbättra miljöprestandan, och det har tagits fram ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi. Det pågår ett arbete med funktionsupphandling, och detta ska utökas för 
att omfatta även trygghetssystem. Arbetet med att upprätta ett system för återbrukande av kommunens  
inventarier pågår, och Koncerninköp har i uppdrag att införa ett system för detta. 

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är upptagna på 
ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har 
ansvar för att använda systemet.

Kommentar: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar  
kemikaliehanteringssystemet. 

Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: På förskolorna i Borås Stad byts befintligt material successivt ut för att minska exponeringen av 
farliga kemikalier. I upphandling av läromaterial och möbler till förskolorna finns idag kriterier som möjliggör 
att köpa giftfria material. I förskolornas lärmiljöer används idag mer naturvänliga skolmaterial.   
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Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
nämnden.

Kommentar: Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa 
fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

BEDÖMNING AV MILJÖMÅLET 2 B: Målet bedöms uppnås år 2022 med nuvarande insatser. Ett  
kemikaliehanteringssystem som innehåller listor över ämnen upptagna på ChemSec:s Sin-lista har köpts in och 
implementerats. I Borås Stads förskolor byts befintligt material successivt ut för att minska exponering av  
farliga kemikalier och det finns kriterier i upphandling av lärmaterial och möbler som möjliggör att köpa in 
giftfria material. Livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A har fasats ut eller  
minskats till halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
       varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Kommentar: Nej, produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås Stads sortiment. Detta gäller mat-
fetter och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska ersättas av palmoljefria produkter då de 
palmoljefria produkterna är dyrare eller inte uppfyller ställda krav på smakegenskaper.

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 2 C: Arbetet med att fasa ut livsmedel med palmolja har avstannat då 
kostorganisationen har beslutat att inte köpa in vissa palmoljefria produkter som är dyrare, alternativt inte 
uppfyller krav på smakegenskaper. Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås 
2022.

2 d. Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade 
        livsmedel uppgår till minst 50 procent

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag.

Kommentar: Av totalsumman för inköpta livsmedel under januari-november 2021 är 40 procent från  
ekologiska livsmedel, varav 25 procent är KRAV-märkta. Detta kan jämföras med att summan för ekologiska 
livsmedel var 43 procent av totalsumman 2020.

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Kommentar: Antal producenter inom 15 mils radie år 2021 är 27, vilket är samma antal som för 2020. 20 
procent av de totala inköpen för 2021 är närproducerade varor. Detta kan jämföras med att lokalproducerat 
utgjorde 21 procent av värdet av inköpta produkter 2019 (uppgifter för 2020 saknas).

BEDÖMNING MILJÖMÅL 2 D: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Sammanlagt är 51 
procent av de totala inköpen, i kronor, för Borås Stad ekologiska och/eller närproducerade. 
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HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom 
förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar tillgången till gröna stråk, 
vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart sätt.  
Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för invånarna.

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
    förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara 
       miljö- och hälsomässigt hållbara
Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A eller B, endast  
i undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande.    

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och de kommunala 
bolagen.

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden har en rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. De flesta bygg-
material kan idag fås enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med 
byggentreprenörerna och på så sätt är de med och driver på en utveckling inom branschen.

Servicekontoret ställer krav på att material ska baseras på kraven i databasen Sunda Hus kategori A-B, i undantagsfall 
kategori C, oavsett om uppdragen gäller bygg, anläggning, mark eller olika typer av driftuppdrag. Servicekontoret som 
utförarförvaltning är bunden till de material beställaren har önskat. Det förutsätts då att man i projekteringsskedet och i 
samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget har tagit hänsyn till de beslut som är fattade i Borås Stad gällande 
de aktuella frågeställningarna.

Fristadbostäder AB har som krav att varor ska vara miljögranskade innan de köps in. Som stöd ska databasen Sunda 
Hus Miljödata med miljögranskade produkter användas. I nuvarande byggprojekt med 29 trygghetsbostäder har alla 
inblandade fått en utbildning i Sunda Hus för att säkerställa hög kvalité i det material som jobbas fram i databasen.

Industribyggnader i Borås AB rapporterar att krav på att material  är inom kategori A och B i Sunda Hus Miljö- 
databas har ställts i upphandling av ny-, till- och ombyggnationer inom bolaget. Sunda Hus Miljödatabas används även 
av entreprenörer för att kunna köpa in miljöriktiga byggvaror.

Borås Djurpark och Camping säkerställer att material är inom kategori A och B, i undantagsfall C, genom att ställa 
krav som en del i upphandlingen vid större projekt. Vid mindre projekt i egen regi ligger ansvaret på ansvarig bygg-, 
underhålls- och säkerhetschef i bolaget.

Borås Energi och Miljö ställer krav på att i större byggentreprenadprojekt som drivs av projektavdelningen ska alla 
byggmaterial (produkter) och kemiska produkter avsedda att användas vid byggnations- och driftsfas registreras och 
bedömas i Byggvarubedömningen (BVB). Bedömningen ska göras på kemiskt innehåll och livscykelaspekter.

Toarpshus AB och Sandhults Bostäder AB säkerställer att material är inom kategori A och B, i undantagsfall C,  
genom att ställa dessa krav i upphandlingar.

Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med P-märkning 
eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

Kommentar: Under 2021 har nybyggnation av Backhagsvägen LSS och Sjöbovallen hittills slutförts, och  
nybyggnationen av Skogsfrugatan SoL och Färgargatan LSS planerades att slutföras vid rapporteringstillfället. Samtliga 
fastigheter kvalitetssäkras genom arbete med P-märkning i byggprojekten.

8



BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 3 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Borås Stad kvalitetssäkrar 
nya byggnader med  särskilt fokus på fukt, ljud och innemiljö. De flesta förvaltningar och bolag ställer krav på att  
material är inom kategori A och B, eller i undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande.

3 b. Ekosystemtjänster, grön och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner
Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden.

Kommentar: Arbetet med hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner pågår löpande i alla detaljplaner, 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar samhällsbyggnads- 
förvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket ”Staden vid parken”. Detta är inget verktyg men kommer ligga till 
grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. En ny grönområdesplan är under framtagande. 

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommentar: Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens planeringsarbete. Miljö- 
förvaltningen har initierat ett förvaltningsövergripande arbete där en arbetsgrupp bildats. Arbetsgruppen ska komma 
fram till en praktisk handledning i frågan om hur Borås Stad kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg 
inom fysisk planering. Arbetsgruppen har tillsammans med berörda tjänstemän testat olika verktyg för bedömning av 
ekosystemtjänster under 2021. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation 
och ekosystemtjänster.

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 3 B: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås 
2022. Arbetet med hur grön och blå infrastruktur ska beaktas i detaljplaner fortgår löpande. En förvaltningsöver- 
gripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk handledning i frågan om, eller hur, man kan arbeta 
med grönytefaktor som ett verktyg inom fysisk planering. 

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat- och väderfenomen

Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, skred 
och översvämningar. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar: Kartering av översvämning under höga flöden är genomförd. Kartering av översvämning under skyfall 
samt av klimateffekter på dricksvatten är på gång. Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd 
till farligt gods med mera. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras finns tillgängligt från till exempel  
SGU och Trafikverket.

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, bygglov och 
skötselplaner. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Kommentar:  Arbete med detta pågår. Klimatanpassningsarbetet är väl etablerat i planläggning och miljötillsyn, men 
det är ännu oklart i vilken mån det är etablerat i bygglov och skötselplaner.

BEDÖMNING MILJÖMÅL 3 C: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås 2022. 
Det saknas för närvarande detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor, men kartering av dessa är på gång. 
Det är ännu oklart hur väl klimatanpassningsarbetet är etablerat i bygglov och skötselplaner, men i enlighet med Borås 
Stads energi- och klimatstrategi som antogs i december 2020 ska samtliga förvaltningar och bolag ta fram handlings- 
planer för bland annat klimatanpassning. 
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FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH 
ENERGIEFFEKTIVT BORÅS
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.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till bra cykel-
rundor. 

Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, 
Borås elnät AB och Borås Energi och Miljö AB. 

Kommentar: Flertalet förvaltningar arbetar med ruttplanering och ruttoptimering kring resor med bil och arbetsfordon 
vid exempelvis snöröjning och renhållning. Resor med skolskjutsar, till behandlingshem och familjehem görs också efter 
ruttplanering och effektivisering. Samarbete sker med buss- och taxibolag för att effektivisera även deras rutter vid  
körning. Resor planeras så att det ges möjlighet att gå, cykla eller använda elcykel när det är möjligt. Tågresor används 
vid behov och verksamheter använder Teams-möten istället för fysiska möten när det är möjligt.

Trots att endast 12 procent av fordonsflottan består av bensin eller dieselfordon 2021, så står fortfarande bensin som 
används i våra lätta fordon för merparten av våra fossila utsläpp från resor i tjänsten. Resterande fordon inom Borås Stad 
består av flera olika drivmedelslösningar, exempelvis gasbilar, hybridbilar eller elbilar. Borås Stad minskade utsläppen 
från drivmedelanvändningen med 11 procent jämfört med 2020.

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. De rapporterande 
förvaltningarna är effektiva i sin planering och söker lösningar för att minska sina fysiska transporter med hjälp av olika 
planeringsverktyg och hjälpmedel. Förbrukningen av fossila bränslen från Borås Stads cirka 880 tunga och lätta fordon, 
har minskat 62 procent från 2015 till 2021.

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen  
       vara minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler  
       än kravet i Boverkets byggregler, BBR

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen.

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner sedan beslutet för etappmålet 
togs 2018. Industribyggnader i Borås AB strävar efter att samtliga nybyggnationer skall certifieras enligt Sweden Green 
Building Council (SGBC) vilket har ännu högre mål. SGBC krav är att byggnaden använder 25 procent mindre energi 
än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR) och vid upphandling av byggnation är 
energianvändningen ett viktigt styrverktyg. 

Borås kommuns Parkering AB har tagit hjälp av IVL Svenska miljöinstitutet för att göra en undersökning på vilket 
byggmaterial som är mest miljövänligt avseende koldioxidutsläpp vid uppförandet av ett nytt parkeringshus år 2020. De 
ställer också kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75 procent av kraven enligt BBR. Energi- 
kravet ska verifieras genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för uppvärmning, komfort- 
kyla, tappvarmvatten och fastighetsel som stäms av med beställaren inför en garantibesiktning..

10



Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas av fler. 

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen.

Kommentar: Bostäder i Borås föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och då 
kan vite vara ett verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda bristerna. Tyvärr 
är bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk kompensation. Byggnaden uppfyller 
därmed inte ställda krav. Industribyggnader i Borås AB anser att energianvändning är summan av flera faktorer med ett 
komplext samspel. Det är inte bara om hur byggnaden är utformad utan det hänger även ihop med verksamhetens art, 
styrreglering, väder, individuell uppfattning med mera. De tror på samverkan och lösningsfokus före vite.

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 B: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. De flesta förvaltningar och 
bolag upphandlar via Borås Stads upphandlingsavdelning eller själva och ställer höga krav på att miljömålet ska nås och 
mer därtill.

4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renoveringar. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Kommentar: Lokalförsörjningsförvaltningen gör en analys inför renoveringar och tar fram förslag på effektiviseringar 
inom exempelvis ventilation, värmesystem och styrsystem. 2021 gjordes en ombyggnad av ventilationssystem på  
Viskaforsskolan Hus L, där den gamla frånluftsventilationen utan värmeåtervinning ersattes av ny mer effektiv 
FTX-ventilation.

Industribyggnader i Borås AB genomför genomlysningar och statusbedömningar i fastigheterna. Vid renoveringar så 
beaktas energiprestanda på valda utrustningar och material. Samtliga äldre armaturer för belysning byts ut till LED. 
Borås kommuns parkering AB undersöker alltid om det går att göra anläggningarna mer energisnåla. Framförallt byter 
de äldre lampor mot effektivare ledbelysning. 

Bostäder i Borås ser vid varje större ombyggnation över hur de kan minska fastighetens energianvändning. De har under 
året gjort ett flertal energieffektiviserande åtgärder. Exempel byte av värmepumpar, byte till fönster med bättre U-värde, 
byte till mer energieffektiva ventilationsaggregat, byte till LED-belysning i utomhusmiljöer och allmänna utrymmen, 
byte till snålspolande vattenspridare, fler referensgivare i lägenheter för bättre styrning av värmen med mera.

Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Kommentar: Löpande och schematiska åtgärder för energieffektivisering görs hos de rapporterande bolagen och Lokal-
försörjningsförvaltningen. Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar, exempelvis  
LED-belysning, sensorer för förbrukning, behovsstyrd värme och ventilation, solceller, utbyte av fönster till mer  
isolerande med mera.
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Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. 

Ansvar: Tekniska nämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden.

Kommentar: De rapporterande förvaltningarna och bolagen inventerar och ser över äldre belysningsarmaturer och ett 
ständigt arbete pågår för med att förbättra energistatusen på utomhusbelysning och byta till mer energieffektiv  
LED-belysning. Exempelvis så har Tekniska förvaltningen bytt cirka 1 000 armaturer på mindre gator (villagator) i  
Tosseryd, Frufällan, Viskafors och Kinnarumma. Byte skedde även av cirka 250 armaturer på större genomfartsleder 
såsom Göteborgsvägen, Åsvägen och Norrby Långgatan. Sammanlagt sänktes energiförbrukningen från 360 000 kWh  
till 140 000 kWh, det vill säga en besparing på 220 000 kWh. 

Energianvändningen för lokaler har minskat i jämförelse med 2020. För bostäder var det motsatt och energi- 
användningen ökade och offentlig utomhusbelysning har också ökat användningen mellan 2020 och 2021. Den  
sammanlagda energianvändningen från lokaler, bostäder och utomhusbelysning har, i jämförelse med 2016, minskat  
med 7,2 procent till år 2021. Det är en försämring i jämförelse med 2020 då minskningen låg på 12,1  
procent mot 2016. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 C: Berörda förvaltningar och bolag arbetar aktivt med energikartläggning och  
effektivisering av energianvändningen för att minska energianvändningen i kommunens byggnader, lokaler, bostäder  
och utomhusbelysning. Trots det så ser vi en för långsam utveckling och en nedåtgående trend sista året och  
bedömningen är att målet ej kommer nås 2022.

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska område 
       som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad. 

Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: En övergripande mobility management-plan (ett koncept för att främja hållbara transporter genom att 
förändra resenärers attityder och beteenden) är inte framtagen i Borås. Det har gått ut ett trafikprogram på remiss där det 
framgår att det kan tas fram ett separat mobility management-dokument. Flera förvaltningar har angett mobility manage-
ment-åtgärder i sina handlingsplaner kopplade till Energi- och klimatstrategin. Det är oklart om en separat plan kommer 
tas fram. Tekniska nämnden tar fram årsplaner för beteendepåverkan inom cykel inom deras verksamhetsområde. 

Pågående arbete med mobilitet och att öka användningen av cykel inom Borås Stad görs. Exempelvis genomfördes  
projektet På Egna Ben där barn i årskurs 4 till 6 uppmuntrades att ta sig till och från skolan med gång och cykel. 40  
klasser deltog i Borås. Cykelvänlig arbetsplats har också genomförts i Borås, där flera arbetsplatser internt och externt 
deltar. Fler arbetsplatser inom Borås Stad uppmuntras att delta.

Till projektet Vintercyklist har Borås haft med 40 deltagare, deltagare som cyklat under vinterhalvåret. Deltagarna har 
fått tillgång till cykelservice och deras cyklar har utrustats med vinterdäck. Testcyklist med elcyklar för utlåning genom-
förs. Borås Stad har med 40 personer i projektet. Även 63 personer på SÄS deltar. Borås Stad har i övrigt sökt och fått 
medel för Viable Cities som kommer jobba med angränsande frågor till mobility management.

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Kommentar: Ingen resvaneundersökning har genomförts under 2021 enligt Kommunstyrelsen. Västtrafik kommer  
troligen att göra en resvaneundersökning motsvarande den som genomfördes  2015. Om det bestäms för att göra ett nytt 
avtal om stadstrafik i Borås till 2025, så kommer avtalet föregås av en stor resvaneundersökning under 2022/2023. Det 
har dock ännu inte bestämts något gällande detta. Västtrafik har aviserat att så länge som resandet efter pandemin ännu 
inte normaliserats så är det inte rimligt att göra en resvaneundersökning. Det behöver gå minst ett år efter att resandet 
blivit ”normalt” innan en resvaneundersökning kan genomföras enligt Västtrafik.

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 D: Målet är bedömt gult då någon övergripande resvaneundersökning ej genomförts 
sedan 2015. Det går därmed inte att se om det hållbara resandet ökat eller minskat över tid och ej heller kunna bedöma 
om målet klaras eller inte klaras till 2022. Under 2020, ett pandemiår, minskade kollektivresandet med 30 procent. Det 
går inte att dra några slutsatser om kollektivresandet har ersatts av privata resor, cykelresor eller uteblivna resor. 



Fristadbostäders arbete med hållbarhet
Hej Kjell-Ove, hur arbetar ni på Fristadbostäder AB med hållbarhet,  
material och livscykelanalys inom ert byggande?  

Det stora med vår nybyggnation som vi håller på med nu, Prästhöjdens Trygg-
hetsboende, är hur långsiktighet blir hållbarhet. Exempelvis har projekteringen 
skett utifrån ett 100-års perspektiv istället för 50 år som branschen normalt 
gör. Avskrivning på 50 år som vanligt men hela byggnadens olika systemval 
och komponentval är gjorda för att vara så ekonomiska som möjligt sett över 
100 år.

Vi bygger vidare på inslagen väg med att bygga stora flerbostadshus helt i trä. 
Det är vi fortfarande ensamma om i den här kommunen och regionen. När vi 
gjorde det förra gången så gjordes det omfattande livscykelanalyser som sedan 
tredjepartsgranskades av RISE. Nu vet vi att den här byggmetoden och de 
här materialvalen funkar både ur ett ekonomisk och ett förvaltningsmässigt 
perspektiv samt att det har det minsta möjliga klimatavtrycket. Därmed var 
det lätt att välja samma tekniska lösningar i stor utsträckning i vårt nya projekt 
Prästhöjdens trygghetsboende. 

Vi har också kunnat korta transporterna av allt material i bygget vilket minskar klimatbelastningen i själva byggskedet. 
Solceller på taket och fjärrvärme bidrar ytterligare till hela fastighetens långsiktiga hållbarhet.

Tekniska förvaltningens arbete för att öka biologisk mångfald
Hej Emma, hur arbetar Tekniska förvaltningen med att skapa/sköta  
ängar inom Borås kommun?

Vi har olika sätt att anlägga äng. Det enklaste sättet som inte kräver så stor 
omställning är att vi en gång per år, på sensommaren, slår gräset och låter det 
ligga cirka en vecka för att sedan ta upp det. Vid behov kan det vara så att vi 
vårstädar ytorna för att minska organiskt material, främst om ytorna står i  
närheten av träd. På andra delar så har vi tagit bort matjorden och lagt på 
näringsfattig jord för att sen så in ängsfröblandningar.

Ungefär hur mycket ängsmark som förvaltas av Tekniska finns det i Borås 
i dagsläget och hur mycket skulle kunna nyskapas på lämpliga ytor?
Vi har i nuläget cirka 0,9 hektar ängsytor men kommer att under 3 år  
omvandla 2,4 hektar.

Finns det planer på att utöka mängden ängsmarker inom centrala Borås 
och centralorterna?
De ytorna som vi planerar att omvandla ligger inom Viskanspark och sträcker 
sig från Osdal/Bråt till Rya åsar.

Varför är det viktigt med ängsytor i staden och landskapet?
Ängsytor är viktiga i staden för att möjliggöra spridningskorridorer för pollinatörer. Vi behöver hjälpa bin, fjärilar och 
andra pollinatörer med ”stepping stones” genom staden. Tidigare var det jordbruket som hjälpte till att få till fina  
miljöer för insekterna med bete och ängshävd. Men dagens storskaliga jordbruk och monokulturer, att städerna växer 
samt  att vi sköter våra gröna ytor för bra och städar mycket i naturen gör att blommande växter minskar. Om vi  
minskar skötseln av gräs och ser till att få in en högre diversitet på våra ytor kan pollinatörer få en okej livsmiljö, 
samtidigt hoppas vi att vi kan göra ytor som även människor tycker är fina att vistas i.
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HÅLLBAR NATUR
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna 
och trygga platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som 
bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även 
ett stort värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och 
källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen 
       och värna viktiga korridorer

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att den blå och gröna infrastrukturen är kartlagd 
utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar och vattendrag i Borås tätort, serviceorterna och spridningsstråk 
mellan orterna. Kunskapen ska ligga som underlag vid planering och revidering av grönområdesplanen. Det är 
ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och flertalet detaljundersökningar används som underlag i 
planeringsarbetet. Ytterligare analyser kommer att göras.

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Kommunstyrelsen rapporterar att Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för 
förvärv och försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, exempelvis  
naturvård, rekreation/friluftsliv. En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser 
samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av före-
skrifter och skötselplaner. Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av 
strategiska skäl. 

Miljö- och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
Stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går. Förslag har även initierats av tjänstepersoner 
om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket bra samarbete och  
kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliets mark och  
exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där 
diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta 
till sig olika objekt.

Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande vatten-
grupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i en friluftsgrupp och en dagvatten-
grupp, där också gröna och blå ärenden hanteras.

BEDÖMNING MILJÖMÅL 5 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Kartläggning av 
kommunens blå och gröna infrastruktur har kompletterats, med mer detaljerade analyser av våra stadsnära 
grönstråk. Strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden för biologisk mångfald eller för grönstråk 
och sammankoppling i den gröna och blå strukturen säkerställs via en naturvårdsgrupp med representanter 
från olika förvaltningskompetenser. 

Naturvårdsgruppen och även vattengruppen samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och 
bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
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5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden.

Kommentar: Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport ”Biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver  
nuläget för biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra arbetssätt som kommunen kan utgå från för att öka 
den biologiska mångfalden.

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden.

Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt för 
bättre spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en ledningsgata så 
att det blivit en spridningskorridor för bina, från Bråt till andra områden.

Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har det tillsammans med privata  
markägare anlagts nya salamanderdammar. Med fler dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar 
och artens spridningsmöjlighet förbättras. I projektet arbetar Miljöförvaltningen också med inventeringar samt 
att restaurera befintliga dammar och närmiljöer.

I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I  
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog.

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 

Ansvar: Tekniska nämnden.

Kommentar. År 2021 planterade Tekniska förvaltningen ytterligare 1,0 hektar i Målsryd med ek och björk. 
Att lövskogsarealen ökat med 100 hektar i den nya skogsbruksplanen beror till största delen på att mycket 
(ungefär 80 hektar) tätortsnära mark inventerats och lagts med i skogsbruksplanen. Viktigt att vara medveten 
om att ädellövskog i vår region normalt inte klarar konkurrensen från barrträd, så skötsel krävs för att bibehålla 
en ädellövskog.

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att  
inspirera till ökade naturvårdsåtgärder. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden har skickat ut information gällande antal individer av större 
vattensalamander till de fastighetsägare som äger dammarna där större vattensalamander noterades vid vårens 
inventering. Guidad vandring på kommunens fastighet Gåshult i Bredared genomfördes under våren. På  
fastigheten finns en stor mångfald av arter och området planeras bli naturreservat. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 5 B: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Det är dock generellt 
en fortsatt negativ trend för biologisk mångfald. Inom staden pågår arbete i flera förvaltningar och bolag för 
att gynna biologisk mångfald och grönytor. Utöver redan nämnda aktiviteter pågår också projektsamarbete 
mellan Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen Västra Götaland för att kunna återväta 
skogsmarker i ett kommande LONA-projekt. Arbetsgrupper inom Viskans park arbetar också med kommande 
projekt som påverkar livsmiljöer för skyddade arter. 
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Inledning 
Anvisning 
 

Eventuellt ett inledande avsnitt som nämnden själv bestämmer utformningen av. 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar BEM har ett certifierat miljöledningssystem. (Borås Energi och Miljö AB) 
Borås elnät har ett certifierat miljöledningssystem (svensk miljöbas).  (Borås Elnät AB) 
Borås djurpark har ett certifierat miljöledningssystem. (Borås Djurpark AB) 
Borås kommun parkering AB har ett certifierat miljöledningssystem (svensk miljöbas). (Borås kommuns 
Parkerings AB) 
Borås TME har ett certifierat miljöledningssystem. (BoråsBorås TME AB 
 
 
Har inte ett certifierat miljöledningssystem. (Industribyggnader i Borås AB 
Ab Bostäder har inget certifierat miljöledningssystem. 
 
 
Följande saknar ett certifierat miljöledningssystem. Dock, under 10 anställda. Akademiplatsen i Borås AB, 
Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt Viskaforshem AB. 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Ej aktuellt 

Kommentar Har ett icke-certifierat miljöledningssystem, baserat på ISO standarder. (Industribyggnader i 
Borås AB) 
Följande saknar miljöledningssystem men har färre än 10 st anställda: Akademiplatsen i Borås AB, 
Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt Viskaforshem AB. 
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1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

83,6 86 90 

Kommentar Det är 100 % av förskolor, 71 % av grundskolor samt 60 % av gymnasieskolor som för 
närvarande är certifierade. De övriga 2 (40%) gymnasieskolorna har påbörjat en omcertifieringsprocess.  

1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

0  0 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att inga kök av 115 enheter är i T2 2021 kravcertifierade i nivå 
2, på grund av att detta ger för höga kostnader. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

55% 60% 62% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

 60% 72% 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att inköpen har standardiserats för att förbättra 
miljöprestandan, exempelvis på kontorsmaterial och hygien och städprodukter.  
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar BEM rapporterar att gemensamt system för avfall i kommunal regi har tagits fram 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att arbete med funktionsupphandling som innebär att 
produkter hyrs istället för att köps sker. 
Maskiner, liftar och ställningar hyrs fortfarande. Telefoner köps in och hyrs sedan internt av 
förvaltningarna. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem har genomförts men är förnärvarande 
överprövad 
Gällande maskiner liftar och ställningar ska dessa hyras in när behovet finns och lämnas tillbaka så snart 
de inte behövs, vi betalar för antalet dagar vi har dessa. Samma tanke finns med trygghetssystemet där 
exempelvis larmknappar och utrustning kopplat till detta endast ska hyras in vid behov. Förhoppningen är 
att det ska få positiva miljöeffekter då färre prylar står onyttjade. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att system för återbrukande av kommunens inventarier ej har 
upprättats än, men att arbete pågår. 
I underlaget till budget 2022 står att Koncerninköp har i uppdrag att införa system för återbruk av 
kommunens inventarier. I förstudien som genomförts har det konstaterats att Borås Stad har behov av att 
organisera ansvaret för möbelinnehavet, samt att upphandla kringtjänster som exempelvis tapetsering, 
målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelflöden.  

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet.  

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att bisfenol A fasats ut. Storhushållsförpackningar innehåller 
inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är 
godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Förskolenämnden rapporterar att målet bedöms vara nått 2021. 
 
På förskolorna i Borås Stad byts befintligt material successivt ut för att minska exponering av farliga 
kemikalier. I upphandling av lärmaterial och möbler till förskolorna finns idag kriterier som möjliggör att 
köpa giftfria material till förskolornas miljöer. I förskolornas lärmiljöer används idag mer ostrukturerat- och 
natur-material än förut. Många av våra förskolor väljer bort att köpa in klassiska ”leksaker” av fler olika 
anledningar. En anledning är att förskolorna vill minska antalet leksaker gjorda av plast i lärmiljöer, på 
grund av att plast ibland kan innehålla miljöfarliga ämnen även om de inte klassas som gift. I 
undervisningen på förskolorna har användandet av återvinningsmaterial ökat de senast åren. Barnen ges 
möjlighet att skapa förståelse för hållbart förhållningssätt och återbruk. Genom att arbetslagen presenterar 
återvinningsmaterial som inte innehåller gifter får barnen erfara vilka material som är lämpliga att använda 
för återvinning. Barnen ges möjlighet att undersöka olika återvinningsmaterial exempelvis hur hållbara de 
är, vad de innehåller och dess olika egenskaper. 
I Förskoleförvaltningens rutin för nybyggnation och ombyggnation beskrivs att samtliga material och 
produktval ska göras enligt gällande riktlinjer och miljökrav för Borås Stad. Samt att gällande lagkrav för 
hälso- och miljöaspekter ska följas. I rutinen förordas även naturliga markmaterial som grus, gräs, bark, 
stock och sten i enlighet med gällande regler. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås 
Stads sortiment. Detta gäller matfetter och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska 
ersättas av palmoljefria produkter då de palmoljefria produkterna är dyrare alternativt inte uppfyller ställda 
krav på smakegenskaper. 

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 
livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 
Stads förvaltningar och bolag. 

 42,7 39,5 

Kommentar Uppföljning januari-november: Totalsumman för inköpta livsmedel under perioden januari 
2021 till november 2021 är 78 314 080 kr varav summan för ekologiska livsmedel är 30 898 481 kr. Det 
motsvarar 39,5% ekologiska livsmedel varav 25% är KRAV-märkta livsmedel (Kommunstyrelsen). 

Antal producenter inom 15 mils radie.  27 27 

Kommentar Borås stad har 2021 27 olika producenter inom 15 mils radie. Av totala inköpen på 85 129 
867 kr är 17 267 765 kr av totalen närproducerade varor. Eller ca. 20% i kr. Sammanlagt handlar Borås 
stad ekologiska eller närproducerade varor för 43 525 177 kr eller ca. 51% av totala inköpen i kr. Cirka 
10% av totala inköpen i kr är både närproducerade och ekologiska. (Kommunstyrelsen) 
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Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden rapporterar att under 2021 har nybyggnation av Backhagsvägen 
LSS och Sjöbovallen hittills slutförts, LFF har kvaltietssäkrat arbetet genom att arbeta med P-märkning i 
byggprojekten. LFF planerar även att under 2021 slutföra nybyggnation av Skogsfrugatan SoL och 
Färgargatan LSS, dessa fastigheter byggs också genom att arbeta med P-märkning i byggprojekten. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden rapporterar de har rutinmässig användning av Sunda Hus 
miljödata. Om byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnas 
detta, antingen genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. De flesta byggmaterial kan 
idag fås enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med 
byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling inom branschen. 
 
Servicekontoret rapporterar att de utför uppdrag åt Borås stads förvaltningar och bolag. Vare sig 
uppdragen gäller bygg, anläggning, mark eller olika typer av driftuppdrag ställer Servicekontoret krav på 
att material ska baseras på de krav som är ställda i databasen "Sunda Hus" och kategori A-B, i 
undantagsfall kategori C. Beställande förvaltningar och bolag hänvisar i sina underlag inför uppdrag som 
Servicekontoret ska utföra till material som ska arbetas in i projektet eller i driftuppdraget. Servicekontoret 
som utförarförvaltning är då bunden till de material beställaren har önskat och det förutsätts att man i 
projekteringsskedet och i samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget har tagit hänsyn till de 
beslut som är fattade i Borås stad gällande de aktuella frågeställningarna. 
 
Fristads Bostäder AB: Så här är våra krav i entreprenadupphandlingar ställda: Varor ska vara 
miljögranskade innan de köps in. Som stöd ska databasen SundaHus Miljödata med miljögranskade 
produkter användas. Behörighet till databasen tillhandahålls av beställaren. Entreprenören ansvarar för att 
samtliga varor och kemiska produkter som används förs in i databasen inkl mängder; genom egen 
registrering så att det vid projektets avslut går att identifiera dessa varor och därigenom de ingående 
ämnen som förekommer. I första hand väljs varor som har helhetsbedömningen A eller B. Varor med 
helhetsbedömningen C och som är godkända av beställaren att använda är markerade i SundaHus 
Miljödata med beställarens logo. Övriga varor med helhetsbedömningen C får inte användas utan 
beställarens godkännande. Detsamma gäller för varor med helhetsbedömning D och varor som inte finns i 
databasen. Varor som kräver godkännande enligt ovan ska redovisas i särskild blankett tillhandahållen av 
beställaren. Blanketten ska uppdateras löpande och redovisas för beställaren vid möten. Som litet bolag 
gör vi inte så många sådana här byggentreprenader (mindre än ett projekt om året) så det är lätt för oss 
att följa upp. I nuvarande byggprojekt med 29 st trygghetsbostäder som vi bygger har alla inblandade fått 
en två timmars utbildning i SundaHus för att säkerställa hög kvalité i det material som jobbas fram i 
databasen. 
 
Industribyggnader i Borås AB: Krav, att material är inom kategori A och B i Sunda Hus Miljödatabas, har 
ställts i upphandling av ny-, till- och ombyggnationer inom bolaget. Sunda Hus Miljödatabas används även 
av entreprenörer för att kunna inköpa miljöriktiga byggvaror. IBAB har ökat samarbete och uppföljning via 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Samtliga nybyggnationer får också ett utökat miljökrav och certifieras enligt 
Green Building, vilket även kvalitetssäkrar fortsatt förvaltning. 
Borås djurpark och Camping: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig bygg, underhåll och säkerhetschef i bolaget. 
 
Borås energi och Miljö: I större byggentreprenadprojekt som drivs av projektavdelningen ska alla 
byggmaterial (produkter) och kemiska produkter avsedda att användas vid byggnations- och driftsfas 
registreras och bedömas i Byggvarubedömningen (BVB) (www.byggvarubedomningen.se). Bedömningen 
ska göras på kemiskt innehåll och livscykelaspekter. 
Toarpshus AB: .Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 
Sandhults Bostäder AB: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 
 

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

 Nej  Nej  Nej 
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar att arbetet med hur grön och blå infrastruktur kan 
beaktas i detaljplaner pågår löpande i alla detaljplaner men det finns inga specifika verktyg framtagna. 
Tillsammans med andra förvaltningar arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för 
parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande 
av framtida detaljplaner längs med stråket. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö -och konsumentnämnden rapporterar att Miljöförvaltningen arbetar löpande med att 
bevaka de gröna frågorna i stadens planeringsarbete. Gällande grönytefaktorn som arbetsverktyg i 
stadsplanering har Miljöförvaltningen initierat förvaltningsövergripande arbete som pågår och där har en 
arbetsgrupp bildats för att komma fram till en praktisk handledning i frågan hur staden kan arbeta med 
grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för 
planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation och ekosystemtjänster. Arbetsgruppen har 
tillsammans med berörda tjänstemän testat olika verktyg för bedömning av ekosystemtjänster under 2021. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att målet är delvis klar, kartering av 
översvämning under höga flöden klart, men kartering av översvämning under skyfall är på gång. 
Kartläggning av klimateffekter på dricksvatten är på gång. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att arbete pågår. Det är väl etablerat i 
planläggning och miljötillsyn men ännu lite oklart hur det är etablerat i bygglov och skötselplaner. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
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. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Servicenämnden skriver att rutterna inom fastighetsskötseln och budverksamheten ses 
rutterna över kontinuerligt för att minimera onödiga körningar. Inom entreprenadverksamheten 
ruttoptimeras vinterväghållningen genom att prioritera mellan förbestämda distrikt, där vissa gator och 
andra ytor omfattas. 
 
Tekniska nämnden rapporterar att det inom särskoleskjutsen dagligen arbetas med planering och 
ruttoptimering. Sedan finns samarbete både med bussbolag och taxibolag för att få till mest effektiva 
rutter. 
 
Individ – och familjeomsorgsnämnden rapporterar att det arbetar med att effektivisera resor som sker till 
behandlingshem, externa boenden och till familjehem. Strävan är även att göra placeringar nära Borås 
med kortare resväg. När det är möjligt används tågresor resor i verksamheten. Vidare prövar 
verksamheten att använda digital teknik såsom teamsmöten istället för bilresa när det är möjligt. 
 
Vård – och äldrenämnden rapporterar att de planerar sina resor med effektivast möjliga gång -
/körsträckor. De flesta vårdplaneringar sker numera via teams och teknisk utrustning för att möjliggöra 
detta har köpts in. Cykling och vässlor användes när möjlighet finns. 

4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska 
energianvändningen vara minst 15 % lägre för bostäder och 
30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % 
lägre för bostäder och 30 % lägre för 
lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR. 

90% 100% 100% 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka krav som ställs på energianvändning vid upphandling av byggnation och hur 
uppföljning sker. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Efter beslut som togs för etappmål 4b 2018-02-22, jobbas det efter de nya kraven i alla nya 
byggprojekt (Lokalförsörjningsnämnden). 
 
Vid upphandling av byggnation är energianvändningen ett viktigt styrverktyg. Industribyggnader i Boras AB 
strävar efter att samtliga nybyggnationer skall certifieras enligt Sweden Green Building Council (SGBC) 
vilket har ännu högre mål. SGBC krav är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller 
jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Industribyggnader i Borås AB). 
 
Vi har precis tagit hjälp av IVL för att göra en undersökning på vilket byggmaterial som är mest miljövänligt 
avseende koldioxid utsläpp. Detta gäller ett nytt parkeringshus som kommer att byggas under 2022. De 
system man gjorde undersökningen på var prefab stomme och spännbalks stomme. Resultatet visade stor 
fördel för spännbalk vilket vi också då avser att bygga med (Borås kommuns parkering AB). 
 
Vi ställer kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75% av kraven enligt BBR. 
Energikravet ska verifieras genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Stäms av med beställaren inför 
garantibesiktning (Bostäder i Borås). 

 Beskriv om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg. 

Kommentar Energianvändning är summan av flera faktorer med ett komplext samspel. Det är inte bara 
om hur byggnaden är utformad utan det hänger även ihop med verksamhetens art, styr- och reglering, 
väder, individuell uppfattning mm. Vi tror på samverkan och lösningsfokus före vite (Industribyggnader i 
Borås AB). 
 
Vet inte än hur detta kommer att se ut då upphandlingsunderlaget ej är klart (Borås kommuns parkering 
AB). 
 
Vi föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och då kan vite vara ett 
verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda bristerna. Tyvärr är 
bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk kompensation. 
Byggnaden uppfyller därmed inte ställda krav (Bostäder i Borås). 

4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har utredning gjorts över vilka behov 
av personella resurser och 
investeringar som behövs för att nå 
målet om energieffektivisering i 
lokaler? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Ja (Lokalförsörjningsnämnden) 
 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med 
renovering. Ge även exempel på åtgärder genomförts. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar I samband med renoveringar så går vi in och tittar djupare på energiförbrukning m.m. och gör 
en analys för att ta fram förslag på effektivisering. Detta kan vara inom ventilation, värmesystem, styr. 
2021 gjordes en ombyggnad av ventilationssystem på Viskaforsskolan Hus L, där den gamla 
frånluftsventilationen utan värmeåtervinning ersattes av ny FTX-ventilation (Lokalförsörjningsnämnden). 
 
Genomlysning och statusbedömnig i fastigheterna genomfört. Vid renoveringar så beaktas 
energiprestanda på valda utrustningar och material. Samtlig belysning byts tex ut till LED 
(Industribyggnader i Borås AB). 
 
Vi undersöker alltid om det går att göra våra anläggningar mer energisnåla. Framförallt byter vi våra 
lampor mot led (Borås kommuns parkering AB). 
 
Vid varje större ombyggnation ser vi över hur vi kan minska fastighetens energianvändning. Exempel på 
energieffektiviserande åtgärder som gjort under året. Byte av värmepumpar, byte till bättre fönster med 
bättre U-värde, byte till mer energieffektiva ventilationsaggregat, byte till LED-belysning i utomhusmiljöer 
och allmänna utrymmen, byte till mer snålspolande perlatorer, installation av VVC-booster, uppdelning av 
fjärrvärmecentraler, vilket ger minskade kulvertförluster, utökning av referensgivare i lägenheter för bättre 
styrning av värmen, istallerat IMD vatten i lägenheter, och termostat- och ventilbyten med injustering 
(Bostäder i Borås). 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även 
exempel på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Vi gör kontroller över fastigheters driftstatus och tar fram förslag på exempelvis byte av 
belysning till LED, behovsstyrd värme och ventilation, förslag på solceller m.m. 2021 monterades solceller 
på Ishallen (Lokalförsörjningsnämnden). 
 
Det genomsyrar vår verksamhet på ett bra sätt. I en av våra fastigheter har vi bla. låtit bygga ett 
ventilationsaggregat med återluftningsfunktion. Inventering av drifttider görs också för att om möjligt kunna 
optimera anläggningar.. (Industribyggnader i Borås AB). 

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Vi kollar över status på utomhusbelysning och gör byte till energieffektiv LED belysning. 
2021 har byte av belysning till LED belysning utförts i Borås Tennis- och Boulecenters C-hall 
(Lokalförsörjningnämnden). 
 
2016 var förbrukningen 7 329 MWh. 2021 var förbrukningen 6 410 MWh vilket innebär en minskning med 
cirka 13 %. 
2021 byttes 1 000 armaturer på mindre gator (villagator) i Tosseryd, Frufällan, Viskafors och Kinnarumma. 
Byte skedde även av cirka 250 armaturer på större genomfartsleder såsom Göteborgsvägen, Åsvägen 
och Norrby Långgatan. Sammanlagt sänktes effekter från 360 000 kWh till 140 000 kWh, det vill säga en 
besparing på 220 000 kWh (Tekniska nämnden). 
 
Förvaltningen arbetar mycket med en hållbar livsstil och bidrar till att ge människor goda förutsättningar till 
motion och friluftsliv genom våra aktivitetsplatser, badplatser, motionsspår och vandringsleder. Dessa 
platser håller på att energieffektiviseras, genom att vi kontinuerligt ser över och byter ut befintliga 
armaturer i vår utomhusbelysning till mer energibesparande. Under 2021 byttes belysningsarmaturer och 
ljuskällor på Boda idrottsplats ut till ny och mer energieffektiv utomhusbelysning (Fritids och 
folkhälsonämnden). 
Industribyggnader i Borås AB: Inventering av ljusskällor för att se om vi har enegieffetiv belysning eller har 
möjlighet att byta ut till sådan. På Strömdsal 3 har fasadbelysningen bytts ut till LED. 
 
På de ställen som vi har utomhus belysning byter vi till Led när det ska bytas (Borås kommuns parkering 
AB). 
 
Bostäder i Borås: Vi har sedan 2019 arbetat med att byta ut all vår belysning i våra fastigheter till LED-
belysning. Både inomhus och utomhus. Hittills har vi bytt belysningen i 39 fastigheter totalt 3441 
armaturer. Av dessa sitter 42 armaturer utomhus. Den mesta belysningen utomhus hör till fastigheten, 
exempelvis fasadbelysning och entrébelysning (Bostäder i Borås). 
 
Utbyte av gamla lampor till LED (AB Toarpshus och Sandhultsbostäder). 
 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 
sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har en plan för arbetet med mobility 
management i Borås Stad tagits fram? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar 
En övergripande MM-plan finns inte framtagen i Borås. Det förvaltningsövergripande MM-uppdraget ligger 
enligt Tekniska nämndens uppfattning på Kommunstyrelsen, och kommer sannolikt att behandlas i 
kommande Trafikplan som är under utarbetande. Tekniska nämnden tar fram årsplaner för 
beteendepåverkan inom cykel inom vårt verksamhetsområde. Målet är att få fler att använda cykel som 
transportmedel. (Tekniska nämnden). 
 
En dialog har förts i flera år om åtgärderna ska in i en separat plan eller ingå i trafikplanen eller i KS 
uppdrag att utreda hållbar mobilitet. 
Pågående arbete inom Borås Stad: På Egna Ben, barn i årskurs 4-6, där 40 klasser genomförde projektet 
i Borås. Cykelvänlig arbetsplats. Flera arbetsplatser internt och externt. Fler arbetsplatser inom Borås 
Stad uppmuntras att delta. 
Vintercyklist. Borås har 40 deltagare. 
Testcyklist Elcyklar för utlåning. Borås stad har 40 pers. Även 63 personer på SÄS deltar. 
Dessutom har staden sökt och fått medel för Viable Cities som kommer jobba med angränsande frågor till 
mobility management. 
Staden har också utrett hur distansarbete kan ske efter pandemin. 
(Miljö- och konsumentnämnden). 
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har en resvaneundersökning, som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor, genomförts? 

 Ja  Nej  Nej 

Kommentar Västtrafik kommer att göra en resvaneundersökning som den de gjorde 2015 OM man 
bestämmer sig för att göra ett nytt avtal om Stadstrafik i Borås till 2025. Då kommer de föregås av en stor 
resvaneundersökning under 2022/2023. De har ännu inte bestämt sig om detta. 
De har aviserat att så länge som resandet efter Corona ännu inte normaliserats så är det inte rimligt att 
göra en resvaneundersökning så därför är tiden för att göra en sådan viktig. Typ minst ett år efter att 
resandet blivit ”normalt” behövs. 
Resvaneundersökningen 2015 kostade ca 800 000 kr att göra och mäter bara resebeteendet just nu dvs 
man kan inte ställa frågor om hur man kommer resa i framtiden. Eftersom personer svarar helt annorlunda 
om hur de vill resa, jämfört med hur de sedan faktiskt reser ( Man gör ju oftast en snällare bedömning om 
hur miljövänlig man är). (Kommunstyrelsen) 

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att den blå – och gröna infrastrukturen är 
kartlagd utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar och vattendrag, i Borås tätort, serviceorterna och 
spridningsstråk emellan. Kunskapen ska ligga som underlag vid planering och revidering av 
grönområdesplanen. Det är ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och flertalet 
detaljundersökningar används som underlag i planeringsarbetet. Ytterligare analyser kommer göras 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för 
förvärv och försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex 
naturvård, rekreation/friluftsliv. 
 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i friluftsgrupp och 
dagvattengrupp, där också gröna o blå ärenden hanteras. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt 
för bättre spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en 
ledningsgata så att det blivit en spridningskorridor för bina, från Bråt till andra områden. 
Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har vi tillsammans med privata 
markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler dammar minskar avståndet mellan lämpliga 
lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. I projektet jobbar vi också med inventeringar samt 
restaurera befintliga dammar och närmiljöer. 
I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I 
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka andelen ädellövskog. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Med 2012 som startår sattes miljömålet att öka arealen ädellövskog med 10 ha till 2021. 
Som ädellövträd räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Till övervägande del består 
kommunens ädellövskogar av ek. 
I skogsvårdslagen definieras ädellövskog som: 
1. Skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent och 
vars areal är minst ett halvt hektar. 
2. Trädbestånd på betesmarker, om beståndet utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till 
minst 50 procent. Av de ädla lövträden skall minst tio träd per hektar ha en diameter av minst 30 
centimeter på en höjd av 1,3 meter över marken. Markens areal skall uppgå till minst ett hektar. 
 
Att 2021 sattes som slutår berodde på att ny skogsbruksplan beräknade vara klar 2021. En ny plan tas 
fram ungefär vart 10:e år och då får man en mer korrekt beskrivning av skogsbeståndet än under 
mellanåren även om genomförda åtgärder matas in i programmet. Arbetet med att ta fram en ny 
skogsbruksplan är inte klart så här redovisas preliminära siffror. I redovisningen ingår kommunalägd mark 
som inventerats och planlagts i skogsbruksplanen. Här finns med arealer som inte förvaltas som 
skogsmark (naturreservat, detaljplanelagd mark) men som ändå planlagts för underlätta de 
skötselåtgärder som bedrivs. Att lövskogsarealen ökat med 100 ha beror till största delen (ungefär 80 ha) 
på att mycket tätortsnära mark inventerats och lagts med i skogsbruksplanen. 2021 planterades 1,0 ha i 
Målsryd med ek och björk. 
 
Något förenklat beskrivs kommunens ädellövskogar (areal i ha) i tabellen nedan: 
 
Målklasser                                      2012      2021       Kommentar 
PG – Produktion Generell                 1            5           Kommunens marker har inte bra förutsättningar för 
ädellövskogsproduktion. Bestånd 
med ädellöv blir oftast klassade som naturvård. 
K – Kombinerade mål                       18          72           Ofta tätortsnära med höga rekreationsvärden. 
NS – Naturvård Skötsel                    189        230         Ungefär lika delar normal skogsmark, naturreservat 
och planlagd mark (”parkmark”). 
NO – Naturvård Orört                       24          25           Viktigt att vara medveten om att ädellövskog i vår 
region normalt inte klarar                                                                                                               
konkurrensen från barrträd så skötsel krävs för att bibehålla en ädellövskog 
Summa                                             232       332 
 
Planlagd areal i skogsbruksplanen 10 238 10 750 Mycket av den tillkomna arealen är tätortsnära 
skogsmark som är detaljplanelagd 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att information om större vattensalamander samt 
antal noterade individer vid vårens inventering har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där 
större vattensalamander noterades. Guidad vandring på kommunens fastighet Gåshult genomfördes 
under våren. På fastigheten finns en stor mångfald av arter och området planeras bli naturreservat. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport 
”biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver nuläget för biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra 
arbetssätt som kommunen kan utgå från för att öka den biologiska mångfalden. 
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Miljörapport Borås Stad 2021 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Borås Stad 2021, 
och översänder denna till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. I Miljörapport Borås stad 
2021 (Bilaga 1) redovisas alla Borås stads miljömål och aktiviteter samt en samlad 
bedömning av måluppfyllelse inför 2022.  

Ärendebeskrivning  
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018- 
2021. Målen förlängdes under 2021 och gäller till och med 2022. Miljömålen är 
indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, etappmål och aktiviteter 
för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera ansvariga nämnder/bolag. 
Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. I Miljörapport Borås stad 
2021 redovisas alla Borås stads miljömål och aktiviteter samt en samlad bedömning av 
måluppfyllelse inför 2022. Underlag för Miljörapport Borås Stad 2021 är 
årsredovisningen i Stratsys (Bilaga 2).  Miljörapport Borås stad 2021 följer upp alla de 
aktiviteter som förvaltningar och bolag rapporterat in för tertial 2 och tertial 3 under 
2021.
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Klimatrapport 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att uppmana alla 

nämnder och kommunala bolag att göra klimatarbetet till en integrerad del av 

verksamhetens styr- och ledningssystem, i enlighet med gällande styrdokument. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad inte har lyckats hålla 

växthusgasutsläppen inom ramen för koldioxidbudgeten. Borås Stads 

styrdokument slår fast att klimatarbetet ingår som en självklar del i varje 

nämnds och bolags kärnverksamhet.  

 

Nämnder och bolag har, enligt Energi- och klimatstrategin, 

Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram, genomföra och avrapportera en 

handlingsplan både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och 

klimatanpassning. Alla delar av Borås Stad har ett ansvar för att 

nämndens/bolagets klimatavtryck minskar i enlighet med den av 

Kommunfullmäktige beslutade koldioxidbudgeten. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att arbetssätten, enligt ovan, inte har fått fullt 

genomslag i verksamheterna. Kommunstyrelsen väntar sig tydlig prioritering, 

och tydliga resultat i nästa års klimatrapport. 

 

Som del i Borås Stads klimatarbete har 2021 års klimatarbete och utfall 

sammanfattats i en klimatrapport. Rapporten innehåller även en uppföljning av 

energi- och klimatstrategin samt koldioxidbudgeten. I rapporten ger 

klimatkommittén en bedömning av nuvarande klimatarbete och 

rekommendationer för arbetet framöver. 

Bland slutsatserna kan nämnas att Borås och Borås Stad inte lyckas hålla 

utsläppen av växthusgaser inom koldioxidbudgetens ramar vilket minskar 

sannolikheten att nå målet om att bidra till att begränsa uppvärmningen till 1,5 

grader. 

Rekommendationerna i rapporten är att intensivera arbetet med 

handlingsplaner enligt energi- och klimatstrategin, att förstärka organisation för 

klimatarbetet och ökat samverkan för klimatanpassning i samhällsplaneringen. 
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Sammanfattning 

Bakgrunden till den här rapporten är Borås stads önskan om expertråd kring vilka 

klimatinsatser som är extra viktiga. Rapporten ska ge ett ”utifrånprespektiv” och 

fungera som ett komplement till Borås klimatrapport.  

Syftet med uppdraget var ge kunskap om viktiga åtgärder och rekommendationer, 

genom att baserat på en omvärldsanalys föreslå insatser inom fyra olika områden. 

Områdena omfattar både Borås Stads egen verksamhet och Borås som samhälle.  

De föreslagna insatserna har hög potential, ger snabb effekt och ligger inom 

kommunens rådighet att genomföra. Till varje föreslagen insats ges en motivering 

baserat på erfarenheter från andra städer, aktuell forskning, rapporter och 

expertkunskaper.  

Kommunen bör arbeta med åtgärder inom alla stora utsläppskategorier. Majoriteten 

av kommunens direkta utsläpp kommer från transporter, men stora utsläpp orsakas 

också av övrig konsumtion av produkter och tjänster. I listan nedan sammanfattas 

de rekommenderade insatserna inom varje område. 

Övergripande 

• Ta fram en konkret plan för att minska utsläppen i tillräcklig takt 

• Arbeta med kommunikationsinsatser 

• Ställ högre krav på den egna organisationen 

Kommunal och privat konsumtion 

• Ställ klimatkrav i upphandlingar 

• Fokusera på inköpskategorierna som orsakar störst utsläpp 

• Cirkulära lösningar, återanvändning och delning 

Energianvändning och energiförsörjning 

• Vindkraft – verka för en transparant och tydlig process 

• Prioritera fjärrvärme och fjärrkyla vid nybyggnation 

• Pilotprojekt för flexibilitet, lagring och egenproduktion av el 
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Mobilitet och vägtrafik 

• Arbeta med mobility management 

• Ställ krav på att kommunbetalda gods-och persontransporter ska vara 

fossilfria i så hög utsträckning som möjligt 

• Underlätta för invånare och kommunanställda att byta till elfordon 

Byggnation 

• Uppmuntra klimatsmart byggande i upphandling och markanvisning 

• Upprätta mellanlager för jord- och bergmassor 

• Ökat nyttjande av lokalytor 
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1 Bakgrund 

Borås stad arbetar med att ta fram en klimatrapport som ska bestå av en 

tillbakablick på 2021 samt rekommendationer för kommunens framtida 

klimatarbete. Rapporten planeras vara klar i maj. Rekommendationer tas fram 

inom flera olika områden och berör bland annat vägtrafik, kommunal upphandling 

och konsumtion, energiproduktion, kolsänkor och byggnation. Borås stad har även 

en koldioxidbudget med konsumtionsperspektiv. Hos förvaltningarna pågår arbete 

med att ta fram handlingsplaner under året.  

Bakgrunden till den här rapporten är Borås stads önskan om expertråd kring vilka 

klimatinsatser som är extra viktiga. Den här rapporten ska ge ett 

”utifrånprespektiv” och fungera som ett komplement till klimatrapporten. 

2 Uppdragsbeskrivning och 
genomförande 

Syftet med uppdraget var ge kunskap om viktiga åtgärder och rekommendationer, 

genom att baserat på en omvärldsanalys föreslå extra viktiga insatser inom fyra 

olika områden. Insatserna har hög potential, ger snabb effekt och ligger inom 

kommunens rådighet att genomföra. Till varje föreslagen insats ges en motivering 

baserat på erfarenheter från andra städer, aktuell forskning, rapporter och 

expertkunskaper.  

Uppdraget fokuserar på följande områden: 

1. Kommunal och privat konsumtion 

2. Energianvändning och energiförsörjning 

3. Mobilitet och vägtrafik  

4. Byggnation 

Arbetet genomfördes som en skrivbordsstudie. I arbetet ingick inläsning av 

bakgrundsmaterial samt omvärldsbevakning, följt av en sammanställning av 

rekommendationer med tillhörande motivering i rapporten.  

Områdena omfattar både Borås Stads egen verksamhet och Borås som samhälle. 

Föreslagna insatser är både sådana som Borås Stad gör för att påverka t.ex. sina 

egna direkta och indirekta utsläpp, och sådana som ska minska de utsläpp som 

orsakas av privatpersoner och företag. Fokus läggs på det som kommunen har 

möjlighet att påverka. 
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3 Vad kommuner kan göra för att minska 
utsläppen 

I det här avsnittet presenteras exempel på klimatåtgärder som rekommenderas av 

olika pågående initiativ och organisationer. Åtgärderna presenteras i tabeller 

tillsammans med information om statusen för arbetet i Borås stad.1 Det ges även 

tips om var den intresserade läsaren kan hitta exempel på erfarenheter från andra 

kommuner. 

3.1 WWFs föreslagna kommunförbättringar 

Världsnaturfonden WWF har listat ett antal viktiga åtgärder för kommuners 

klimatarbete och arbete med den biologiska mångfalden. De föreslagna åtgärderna 

är viktiga och konkreta förbättringar. 2 Av de 13 förbättringsområden som föreslås 

så är de 8 områden som presenteras i tabell 3.1 huvudsakligen klimatrelaterade. 

Tabell 3.1 WWFs föreslagna kommunförbättringar och status för arbetet i kommunen. 

Klimatlöfte 
Kommunen jobbar med 

detta (ja/delvis/nej) 

Laddinfrastruktur Delvis 

Klimatkrav vid upphandling av fordon Delvis 

Miljözoner Nej 

Resepolicy Ja 

Konsumtionsbaserade utsläpp Ja 

Klimatsmart skolmat Delvis 

Hållbar kapitalförvaltning Ja 

One planet city challenge (handlar om att sätta ett 1,5-
gradersmål i linje med vetenskapen) 

Ja (på annat sätt) 

 

 
1 Enligt kommunens egen bedömning. 
2 WWF, Kommunförbättringar, https://www.wwf.se/engagera-
dig/kommuner/kommunforandringar/ 
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3.2 Klimatkommunernas tiopunktslista 

Klimatkommunerna har tagit fram en lista med tio handfasta tips till kommuner. 3 

Alla åtgärder gäller själva kommunorganisationen och därmed är rådigheten stor. 

På Klimatkommunernas hemsida finns även goda exempel från andra kommuner 

som genomfört liknande åtgärder. Tabell 3.2 presenterar vad som föreslås. 

Tabell 3.2 Klimatkommunernas tiopunktslista och status för arbetet i kommunen. 

Klimatlöfte 
Kommunen jobbar med 

detta (ja/delvis/nej) 

Ersätt fossila bränslen med förnybara drivmedel Ja 

Gör det lätt att resa rätt (resepolicy och tillhörande åtgärder så 
som exempelvis cykelpool och kollektivtrafikkort) 

Ja 

Klimatväxla kommunens tjänsteresor Ja 

Styr pengarna rätt (styr kapitalplaceringar bort från 
fossilindustrin) 

Ja 

Ställ krav på förnybar el Ja 

Sätt solceller på kommunens byggnader Ja 

Energieffektivisera och spara pengar Ja 

Återbruka möbler Delvis 

Satsa på maten (minska matsvinn, laga från grunden och efter 
säsong, laga vegetariskt) 

Delvis 

Ta hjälp av barnen (fånga upp idéer) Delvis 

 

3.3 Naturskyddsföreningens guide till kommuner 

I Naturskyddsföreningens guide ”Ställ om din kommun”4 listas ett antal förslag på 

vad kommunen kan göra för att minska de fossila utsläppen. Dessa presenteras i 

tabell 3.3. I Naturskyddsföreningens guide listas även ett antal exempel på 

relaterade erfarenheter från kommuner i Sverige. 

 
3 Klimatkommunerna, Kunskapsbank, https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/ 
4 Naturskyddsföreningen, 2021, Ställ om din kommun! 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/stall-om-din-kommun/ 
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Tabell 3.3 Naturskyddsföreningens guide till kommuner, och status för arbetet i Borås. 

Klimatlöfte 
Kommunen jobbar med 

detta (ja/delvis/nej) 

Plan för minskade utsläpp (en konkret åtgärdsplan som även 
bör innehålla en koldioxidbudget och inkludera 
konsumtionsbaserade utsläpp) 

Ja 

Fossilfri fordonsflotta Ja 

Klimatsmarta resor (resepolicy) Ja 

100% förnybar energi Delvis 

Samverkan för minskade utsläpp (företag, föreningar och 
offentlig sektor) 

Nej 

Fossilfria investeringar Ja 

Återväta torvmark Delvis 

Plan för minskade utsläpp (en konkret åtgärdsplan som även 
bör innehålla en koldioxidbudget och inkludera 
konsumtionsbaserade utsläpp) 

Ja 

3.4 Kommunernas klimatlöften inför 2022 

De klimatlöften som tagits fram inom Klimat 2030 består av 20 konkreta åtgärder. 

Enligt Klimat 2030 så ska dessa ska kunna genomföras inom ett år och samtliga 

klimatlöften är inom områden där kommunen har rådighet. Klimatlöftena är 

beprövade och kan ge stor utsläppsminskning.5 I tabell 4.3 presenteras listan med 

klimatlöften och vilka som redan uppfylls av Borås stad. 

Det kan konstateras att Borås stad redan uppfyller eller planerar att genomföra 

samtliga klimatlöften, vilket ur ett klimatperspektiv är mycket glädjande. 

 
55 Västra Götalandsregionen, Beskrivning av Kommunernas klimatlöften inför 2022, 
Kommunernas klimatlöften, 
https://klimat2030.se/content/uploads/2021/12/beskrivning-kommunernas-
klimatloften-infor-2022.pdf 
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Tabell 3.4 Klimatlöften och status för dessa i Borås.6 

Klimatlöfte Status 

1. Vi har en laddplan för kommunen  Antaget 

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor Redan uppfyllt 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar Antaget 

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal Redan uppfyllt 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer Redan uppfyllt 

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy Redan uppfyllt 

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar  

Antaget 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter Antaget 

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder  Antaget 

10. Vi använder cirkulära möbler  Antaget 

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter 
istället för att köpa  

Antaget 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  Antaget 

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål  

Antaget 

14. Vi genomför energieffektiviseringar  Redan uppfyllt 

15. Vi bygger i trä  Antaget 

16. Vi installerar solenergi  Redan uppfyllt 

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial  Antaget 

18. Vi har en koldioxidbudget  Redan uppfyllt 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom 
grön obligation  

Redan uppfyllt 

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 
klimatet  

Antaget 

 

 
6 Borås stad – vårt åtagande https://klimat2030.se/undertecknare/boras-stad/ 
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4 Betydelsefulla klimatinsatser 

Det här avsnittet presenterar förslag på betydelsefulla klimatinsatser. Dessa baseras 

på omvärldsspaningen i avsnitt 3 samt ytterligare rapporter och expertkunskap. De 

föreslagna åtgärderna har hög potential, leder till en snabb utsläppsminskning och 

ligger inom kommunens rådighet att genomföra. Åtgärderna påverkar både 

kommunens egna utsläpp och andra utsläpp som sker inom kommunens 

geografiska gränser. 

På en övergripande nivå föreslås tre extra viktiga klimatinsatser: 

• Ta fram en konkret plan för att minska utsläppen i tillräcklig takt 

• Arbeta med kommunikationsinsatser 

• Ställ högre krav på den egna organisationen 

Kommunen bör ha en konkret plan för hur 

utsläppen ska minska i den takt som behövs. 

Detta är ett klimatlöfte och finns även med som 

föreslagen åtgärd i Naturskyddsföreningens 

rapport. En sådan plan kan med fördel baseras på 

uppskattningar av olika åtgärders effekt för att se 

till så att denna är tillräcklig för att följa den 

utsläppsminskning som krävs enligt kommunens koldioxidbudget. Viktiga steg i 

arbetet är att ta fram förslag på klimatåtgärder med hög effekt, uppskatta effekten 

av dessa, beräkna vilken årlig utsläppsminskning som krävs enligt 

koldioxidbudgeten och sedan göra en årlig plan med tillräckliga klimatåtgärder. 

Mölndal stad är ett exempel på en kommun som arbetat med att beräkna den 

förväntade effekten av olika klimatåtgärder.  

Kommunen bör även arbeta ytterligare med 

kommunikationsinsatser för att öka kunskapen och 

motivationen hos invånarna. Koldioxidbudgeten kan 

med fördel användas i kommunikationen för att öka 

kunskapen och förståelsen för klimatutmaningen. I 

kommunikationen bör det även ges förslag på 

konkreta åtgärder och vilken effekt dessa förväntas 

ge, för att tydliggöra för invånare att deras val har en 

klimatpåverkan. Andra sätt att arbeta med beteendepåverkande insatser är genom 

påminnelser, ”nudging”, goda exempel och liknande. 

Kommunen bör ha en 

konkret plan för hur 

utsläppen ska minska i 

den takt som behövs. 

Påminnelser och goda 

exempel kan öka 

kunskapen och 

motivationen hos 

invånare. 
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I dagsläget är målet för utsläppens minskningstakt samma för kommunkoncernen 

som målet för hela kommunen (16% minskningstakt). 

Det är viktigt att kommunkoncernen agerar 

föregångare och det bör därför övervägas att ställa 

högre krav på kommunkoncernen än på den 

geografiska kommunen. En snabb utsläppsminskning i 

den egna organisationen kan även till viss del 

kompensera för otillräcklig utsläppsminskning för 

resten av kommunen. 

Ett exempel att inspireras av är Göteborgs kommun, vars mål är att utsläppen från 

fordon i kommunen ska ha minskat med 90% till 2030 jämfört med 2010, medan 

kommunens egna fordon ska vara fossilfria redan 2023 vilket kräver en snabbare 

utsläppsminskning. 

4.1 Kommunal och privat konsumtion 

Minskade utsläpp från kommunal och privat konsumtion har begränsad effekt på 

de territoriella utsläppen, eftersom en stor del av de konsumtionsbaserade 

utsläppen sker utanför kommunens gränser. Att arbeta med att få ner de 

konsumtionsbaserade utsläppen är ändå centralt i klimatarbetet eftersom det är 

efterfrågan på produkter och tjänster som styr utsläppsintensiteten högre upp i 

värdekedjan. Tyvärr är effekten från konsumtionsrelaterade åtgärder ofta svår och 

tidskrävande att uppskatta, vilket gör en detaljerad uppföljning resurskrävande.  

I föregående avsnitt föreslås en rad olika åtgärder relaterade till konsumtion av 

produkter och tjänster. De vanligast föreslagna icke-mobilitetsrelaterade åtgärderna 

som föreslås är: 

• Använd cirkulära möbler, arbetskläder och liknande 

• Möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa 

• Arbeta med att minska utsläppen från kommuninköpt mat (minska 

matsvinn, laga från grunden och efter säsong, laga vegetariskt) 

• Genomför energieffektiviseringar 

• Ställ krav på förnybar energi (grönt elavtal) 

• Installera solceller 

Mobilitetsrelaterade åtgärder tas upp i kommande avsnitt.  

Kommunen måste 

gå före och visa 

vägen i 

omställningen. 
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Ett kraftigt verktyg som kommuner har är de offentliga upphandlingarna. Enligt 

Upphandlingsmyndigheten7 är klimatpåverkan från inköp i offentlig sektor hela 14 

miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Bland områdena med störst 

klimatpåverkan finns bygg- och anläggningsentreprenader, drift av verksamhet och 

fastigheter, transporter och livsmedel.8  

De största kategorierna under ”Byggnad, fastighet och mark” är bygg- och 

anläggningsentreprenader samt energi (elektricitet och fjärrvärme). Kommuner 

bedöms ofta ha begränsad rådighet över utsläpp från bygg- och anläggning 

eftersom det ännu inte finns enkel tillgång till fossilfria arbetsmaskiner på 

marknaden. Trots detta bör kommunen, i den mån det finns möjlighet, arbeta med 

att ställa klimatkrav även i den här typen av upphandlingar (se även avsnitt 4.4.1). 

Stora delar av kommunkoncernens konsumtionsorsakade utsläpp kommer från 

inköpta produkter och tjänster. Exempel på områden där kommunen bör ställa 

klimatkrav är vid upphandling av entreprenader samt inköp av fordon och 

produkter. Kommunen bör även ha ett grönt elavtal. 

4.1.1 Ställ klimatkrav i upphandlingar 

En stor del av kommunens konsumtionsbaserade utsläpp går att påverka genom att 

ställa klimatkrav i upphandlingar, vilket gör detta till en mycket viktig del i 

klimatarbetet. I en rapport9 föreslår Upphandlingsmyndigheten att strategiskt arbete 

med inköps miljöpåverkan ska innehålla följande delar: 

• Arbeta tvärfunktionellt – använd hela organisationens kompetens. 

• Ta reda på fakta – gör en analys av organisationens inköpsmönster. 

• Prioritera – genomför insatser där inköpens miljöpåverkan minskas mest. 

• Sätt mål – integrera insatserna i er inköpsstrategi. 

• Ta medvetna beslut. 

 
7 Upphandlingsmyndigheten, 2017, Trendens – Utvecklingen på 
upphandlingsområdet 2017 – nr 2,  
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/publikationer/tre
ndens_2_2017_1dec_webb.pdf 
8  Upphandlingsmyndigheten, Upphandla med hänsyn till klimatet 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-
hallbar-upphandling/upphandla-med-hansyn-till-klimatet/ 
9 Upphandlingsmyndigheten, 2017, Trendens – Utvecklingen på 
upphandlingsområdet 2017 – nr 2, 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/publikationer/tre
ndens_2_2017_1dec_webb.pdf 
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Vid upphandling bör Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier10 användas 

som stöd i kravställningen. Dessa tar även hänsyn till EU:s gällande lagstiftning. 

För att hitta klimatrelaterade förslag 

på kriterier så väljs ”Begränsad 

klimatpåverkan” som miljömål vid 

filtrering på webbsidan. Förslag på 

kriterietexter är konkreta och 

tydliga. (Ett exempel är den 

kriterietext som föreslås användas 

vid upphandling av energieffektiva 

bildskärmar11: ”Bildskärmar ska uppfylla kraven på energieffektivitet enligt Energy 

Star 7.1 eller senare för bildskärmar.”) 

4.1.2 Fokusera på inköpskategorierna som orsakar störst utsläpp 

Vad gäller kommunens inköpsrelaterade klimatutsläpp så bör extra fokus läggas på 

att minska utsläppen från kategorierna med störst utsläpp. I en rapport12 från 

Stockholm Environment Institute beskrivs en studie som genomfördes i Sollentuna 

kommun. De inköpskategorier som stod för störst andel av kommunens 

inköpsrelaterade klimatpåverkan var livsmedel (6 %), 

transporter (5%), elektricitet (3%), datorer (1,70%) samt 

uppvärmning (1,65%). Alla dessa kategorier har 

kommuner stor rådighet över, och så även i Borås. I 

tabell 4.1 presenteras förslag på vad Borås kommun kan 

göra för att minska utsläppen från de olika kategorierna. 

Det bör påpekas att även byggnation vanligtvis står för 

en betydande del av utsläppen, men att det i fallstudien i 

Sollentuna inte var någon nämnvärd kommunal 

byggnation under året. (Förslag på åtgärder relaterade 

till byggnation presenteras i avsnitt 4.4.) 

 
10 Upphandlingsmyndigheten, Hitta hållbarhetskriterier,  
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/?environmentGoal.name=Begr
%C3%A4nsad%20klimatp%C3%A5verkan 
11 Upphandlingsmyndigheten, Datorer och bildskärmar,  
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/it-och-telekom/datorer-och-
bildskarmar/?environmentGoal.name=Begr%C3%A4nsad%20klimatp%C3%A5ver
kan 
12 K Axelsson, L Bell, H Gewecke (2018), “Att se hela bilden – Del 2: 
Klimatpåverkan från den offentliga sektorns konsumtion: Livsmedel och 
transporter”, Stockholm Environment Institute, (s 16), https://www.sei.org/wp-
content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf  

Genom att ställa klimatkrav i 

upphandlingar nås en stor del av 

kommunens konsumtionsbaserade 

utsläpp. Stöd finns på 

Upphandlingsmyndighetens webbplats. 

Inköpskategorier med 

stor klimatpåverkan 

är livsmedel, 

transporter, 

elektricitet, datorer 

och uppvärmning. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/?environmentGoal.name=Begr%C3%A4nsad%20klimatp%C3%A5verkan
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf
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Tabell 4.1 Andel av växthusgasutsläpp från olika inköpskategorier i Sollentuna kommun. 

*Matsvinn står totalt sett för så mycket som 8–10 % av alla utsläpp av växthusgaser i världen13. 

Kategori 
Andel av 

växthusgasutsläpp* 
Förslag på åtgärder 

Livsmedel 6% Minska matsvinn* 
Mer vegetariskt 

Transporter 5% Ställ krav i upphandling 
Fossilfria bilar 
(se avsnitt 4.3) 

Elektricitet 3% Gröna elavtal 
Energieffektivisering 

 

Datorer 1,7% Ställ krav i upphandling 
Använd längre 

Uppvärmning  1,65% Arbeta med att minska 
utsläppen från den lokala 

fjärrvärmen.  

 

I den nyligen lanserade Konsumtionskompassen14 som tagits fram av Stockholm 

Environment Institute presenteras vilka kategorier som orsakar störst utsläpp av 

hushållen i Borås, se figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Klimatutsläpp från hushållen i Borås kommun. Bilden är hämtad från Stockholm Environment 

Institutes Konsumtionskompass. 

 
13 Livsmedelsverket, Matsvinn, https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--
miljo/matsvinn 
14 SEI, Konsumtionskompassen, Finns att hitta här: https://www.sei.org/projects-
and-tools/tools/konsumtionskompassen/ 
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4.1.3 Cirkulära lösningar, återanvändning och delning 

Kommunen bör arbeta med att underlätta för och uppmuntra till återanvändning 

och delning. Olika typer av system och lösningar för återanvändning främjar både 

klimatet och resurseffektivitet. Exempel på produkter som kan återanvändas internt 

på kommunen är möbler, arbetskläder och liknande. Kommunen kan även 

möjliggöra för medborgare att låna eller hyra produkter så som bilar, cyklar, 

verktyg och sportutrustning. Fokus bör ligga på produkter som många vill använda 

men som ofta inte används tillräckligt mycket av varje användare för att slitas ut, 

samt på hållbara produkter som invånare har ett intresse av att testa för att senare 

införskaffa en liknande produkt. Ett exempel på det senare är utlåning av elcyklar 

(utlåning av elcyklar görs redan i en del kommuner, exempelvis i Mölndal där det 

går att låna elcykel från bibliotek). 

Det bör påpekas att utsläppen från transporter till 

och från en delningstjänst ofta ger en del utsläpp. 

Dessa är dock ofta små i relation till de sparade 

utsläppen till följd av delningen. I en rapport15 

från Re:Source beskrivs en jämförelse av utsläpp 

för att köpa och hyra en slagborr, inklusive en 

bilresa på 5 km för att hämta och lämna denna. Resultatet från beräkningar visade 

att användaren kunde dela en borr hela 33 gånger innan utsläpp från resorna blev 

större än utsläppen och tillverkningen av en borr. 

Vad gäller privat konsumtion så har kommunen begränsad rådighet att påverka 

utsläppen. Att arbeta med delningslösningar blir ett sätt att öka medvetenheten och 

inspirera till en mer hållbar livsstil. Arbetet kan med fördel kombineras med andra 

beteendepåverkande insatser så som information till medborgare, påminnelser, 

goda exempel och liknande. Exempelvis kan medborgare som använder en 

delningslösning bli informerade om hur mycket koldioxidutsläpp som sparas till 

följd av deras beteende. 

 

 
15 Re:Source, IVL Svenska Miljöinstitutet, Delningens potential (s 58), C371, 2019 

Återanvändning och 

delningslösningar kan 

möjliggöras för bilar, 

(el)cyklar, verktyg m.m. 
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4.2 Energianvändning och energiförsörjning 

Figur 4.2 är tagen från LEKS16 och är baserad på år 2017 (viss förändring har skett 

sen dess men energisystemet ser liknande ut idag). Diagrammet visar att Borås 

importerar en stor mängd el och att fjärrvärmen från Borås Energi och Miljös 

(BEM) anläggningar står för en betydlig del av energiförsörjningen. 

Växthusgasutsläppen från el & fjärrvärmeproduktion 2019 stod för ca 17% av 

Borås territoriella utsläpp enligt den nationella emissionsdatabasen17 (scope 1) och 

uppstår i avfallskraftvärmeverket där en andel av avfallet är fossil. Denna andel 

kan komma att minska vid bättre återvinning av plast men det är troligt att det 

alltjämt kommer finnas en fossil del som är svår att sortera bort. För att bli av med 

de fossila utsläppen från avfallsförbränning krävs koldioxidinfångning och lagring 

(CCS) som utreds på många håll i landet. I skrivande stund har mer än 20 projekt 

fått stöd från Industriklivet för att utreda CCS, både gällande infångning och 

infrastruktur18. En betydande andel av dessa projekt handlar om infångning av 

 
16 Länsstyrelsernas Energi- och klimatarbete, Energistatistik 
17 SMHI, Nationella emissionsdatabasen 
18 Energimyndighetens projektdatabas 

Figur 4.2. Sankeydiagram över Borås energiförsörjning och energianvändning år 2017. Bild från LEKS 
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koldioxid från kommunala förbränningsanläggningar, där det ofta är stora andelar 

biogen koldioxid vilket skulle leda till negativa utsläppt med CCS, så kallat 

BECCS. Slutsatserna från dessa projekt är mycket relevanta för Borås Stad och 

kommunen bör ta del av slutrapporterna. Borås Stad förhåller sig i dagsläget till 

CCS genom omvärldsbevakning vilket är ett rimligt förhållandesätt utifrån den 

mängd aktivitet som sker på området samt Borås geografiska läge (ej nära till 

kust).  

De rekommenderade insatserna i följande delkapitel handlar i stället om 

elförsörjning och ”effektfrågan” – dvs frågan om det kommer finnas tillräcklig 

effekt i framtiden och om näten har kapacitet att leverera effekten. Generellt kan 

man säga att det finns fem sätt att hantera effektfrågan: 1) energieffektivisering, 2) 

utbyggnad av elnäten, 3) efterfrågeflexibilitet, 4) ellagring, 5) lokal elproduktion. I 

följande stycken presenteras tre insatser som anses vara extra lämpliga för 

kommunen. 

Utöver de åtgärder som diskuteras i följande delkapitel bör ytterligare några 

åtgärder nämnas: 

• Kartläggning av restvärmekällor – i dagsläget utreds värmeåtervinning från 

avloppsreningsverket. En kartläggning av andra möjliga restvärmekällor 

bör utredas. 

• Utreda värmepumpar kopplade till fjärrvärmenätet för ökad flexibilitet 

(med avseende på biomassa- och elpris) och mindre sårbarhet vid högre 

efterfrågan på biomassa. BEM har tidigare använt värmepumpning för 

värmeåtervinning från avloppsreningsverket innan det flyttades. 

• Utred säsongslagring av värme19 – att lagra stora mängder värme från 

sommaren till höst och vinter skulle kunna minska behovet av dyr 

topplastproduktion i fjärrvärmesystemet.   

• Energieffektivisering i det befintliga fastighetsbeståndet. Energieffektivitet 

på användarsidan är centralt i energifrågan och ett kontinuerligt arbete med 

att minska förluster i byggnader (transmissionsförluster, ventilation,) bör 

ske. 

4.2.1 Vindkraft – verka för en transparent och tydlig process 

Enligt en av IPCCs rapporter20 som kom ut 2022 är vindkraft en av de åtgärder som 

kan bidra med mest klimatnytta till 2030 (globalt) och som dessutom är 

kostnadseffektivt. Vindkraften förväntas byggas ut kraftigt i Sverige för att möta 

 
19 Sköldberg, Holm, Rensfeldt, 2019 - Värdet av säsongslager i regionala 
Energisystem.  
20 IPCC, 2022, Climate change 2022 – Mitigation of climate change (se figur 
SPM.7), 
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framtidens effektbehov. Däremot har det framkommit att många kommuner 

använder sitt kommunala veto för att stoppa vindkraft21,22 (78% av landbaserade 

vindkraftverk stoppades 2021, för 2020 var siffran 34% och snittet för 2014–2018 

var ca 25%23). Anledningarna är oftast att kommunerna uppfattar att 

lokalbefolkningen inte vill ha vindkraftverk nära sig på grund av inverkan på den 

lokala miljön, minskade fastighetsvärden, störande ljud eller att det förstör utsikten. 

En trolig anledning till att fler vindkraftsanläggningar blev beviljade förr är att 

kraftverken tidigare var mindre och det kunde vara projekt som bönder eller andra 

markägare drev tillsammans med medborgare. Andelar erbjöds ofta invånarna så 

att vinsten som genererades behölls inom kommunen. Nu är vindkraftverken 

betydligt större och idag är det stora investerare som bygger vindkraftverk och som 

ofta saknar lokal anknytning. 

Den kommunala vetorätten kommer finnas 

kvar och det är viktigt att vindkraften inte 

förstör naturen eller miljön för de boende. 

Däremot är det också viktigt att vindkraften 

kan byggas ut, framför allt i södra Sverige där 

den största andelen av Sveriges elförbrukning 

sker. Detta kommer bli viktigare ju mer av 

samhället som elektrifieras (framför allt 

transporter och industri) samtidigt som bidraget från kärnkraften minskar. En viktig 

aspekt är därmed acceptans för hållbar vindkraft.  

I skrivande stund finns ingen vindkraft i Borås kommun men ett norskt bolag har 

planer på att installera fem vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 30 MW 

och en årlig produktion på 100 GWh. Detta motsvarar mer än 10% av den totala 

elförbrukningen i Borås kommun (se figur 4.2) och skulle minska beroendet av 

import från ovanliggande nät. Även BEM skulle kunna satsa på att installera 

vindkraft i kommunen även om de idag framför allt ser fjärrvärmen som sin 

huvudprodukt.  

Rekommendationen till Borås stad är att verka för tydlig och tidig information till 

lokalbefolkningen samt delaktighet vid de processer som sker inför 

tillståndsansökan. När och hur man kommer in i en process har stor betydelse för 

om man upplever sitt deltagande som meningsfullt och att man kan påverka 

slutresultatet. Att involvera allmänheten i ett tidigt stadium redan innan det finns 

några färdiga planer ger större möjlighet till påverkan. Det är projektörens ansvar 

att samråda men kommunen kan vara aktiv genom att sprida information och vara 

 
21 Jan Darpö, 2020, Hur många fick lov?  
22 Estander Klimat och Energi, 2021, Statistisk granskning av Jan Darpös rapport 
23 Varav kommunala vetot 11%, artskyddet 8%, rennäringen 3% och försvaret 2%. 

Verka för tydlig 

information samt en 

delaktig lokalbefolkning i 

de processer som sker 

inför tillståndsansökan för 

vindkraft. 
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närvarande och delaktig i processen. Om lokalbefolkningen inte får information om 

var vindkraftsverk ska anläggas och hur stor del av ett område som kommer upptas 

ökar osäkerheten och rädslan för att verken ska ha en negativ inverkan. Det är värt 

att påminna om fördelarna med vindkraft (släpper inte ut växthusgaser eller andra 

föroreningar, hjälper till att pressa ner elpriserna och minskar risken för lokal 

elbrist) utan att förminska den påverkan som vindkraften faktiskt har på området 

(visuell förändring, ljud, djurliv). Att lokalbefolkningen känner sig delaktiga och 

inte överkörda är en viktig faktor för att undvika frustration samt öka acceptansen. 

Det är trots allt lokalbefolkningen som ska leva med slutprodukten. 

Naturvårdsverkets syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen24 

rekommenderas för fördjupning om ämnet. 

Slutligen kan nämnas att regeringen planerar att 

tillsätta en snabbutredning för att hitta ett sätt att 

ge en ekonomisk kompensation till kommuner 

som säger ja till vindkraft. Regeringen har även 

lämnat en lagrådsremiss för att tidigarelägga den 

kommunala tillstyrkan för att göra processerna 

mer förutsägbara och effektiva (om kommunen 

vill lägga in sitt veto ska det ske tidigt i processen). 

4.2.2 Prioritera fjärrvärme och fjärrkyla vid nybyggnation 

Vid nybyggnation i närhet till fjärrvärmenätet och fjärrkylanätet bör fjärrvärme och 

fjärrkyla prioriteras. Dels för att få mer nytta av befintlig infrastruktur, dels för att 

fjärrvärme och fjärrkyla avlastar elnätet. För att se till att fjärrvärme och fjärrkyla 

prioriteras vid nybyggnation krävs att hänsyn till det tas vid upphandling. Vid val 

av fjärrvärmeavtal bör tillvalet Bra Miljöval väljas.  

För att ytterligare maximera utnyttjandet av fjärrvärme och fjärrkyla kan det 

utredas hur möjligheterna ser ut för att i förväg bygga ut fjärrvärme- och 

fjärrkylanätet där det finns planer för nybyggnation.  

4.2.3 Pilotprojekt för flexibilitet, lagring och egenproduktion av el 

Borås Elnät (och eventuellt BEM) skulle tillsammans med fastighetsförvaltande 

bolag kunna starta pilotprojekt för efterfrågeflexibilitet och lagring av el. 

Efterfrågeflexibilitet innebär att användarna justerar sin elanvändning baserat på 

prissignaler, som i sin tur är baserat på tillgången på el. Ett exempel är att installera 

system för smart laddning av laddbara bilar så laddningen kan optimeras utefter 

elpriset. Även elbaserad uppvärmning lämpar sig för efterfrågeflexibilitet, dock är 

en stor andel av kommunens fastighetsbestånd knutet till fjärrvärmenätet. Denna 

 
24 https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/7000/978-
91-620-7013-7.pdf 

Starta ett pilotprojekt 

om 

efterfrågeflexibilitet 

och ellagring i 

bostäder och lokaler. 
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typ av styrning behöver vara digitaliserad så att det inte krävs hundratals manuella 

beslut och pilotprojektet skulle kunna vara en testarena för sådana tekniker. 

Energimyndigheten släppte en rapport25 2021 som uppskattar att bostäder och 

service kommer ha en potential på ca 1,9 GW år 2030 att flytta elbehovet en 

timme. Den totala potentialen för Sverige (inklusive transporter och industri) 

uppskattades uppgå till drygt 2,2 GW år 2030 och till 7,8 GW år 2050, där bostäder 

och service står för 3,6 GW. Detta kan sättas i relation till att toppeffektbehovet 

förväntas öka med 6 GW (från 26 till 32 GW). Det finns därmed stor potentiell 

nytta för användarflexibilitet. I Klimatkomitténs Klimatrapport 2021 

rekommenderas att ellagring utreds, vilket skulle kunna gå hand i hand med den 

här insatsen. Även V2G (Vehicle-to-grid) – dvs utnyttjande av elbilsbatterier som 

ellager i nätet – skulle kunna undersökas i ett sådant här pilotprojekt. Målet är 

kunskapshöjning och kunskapsspridning. 

Ett exempel på liknande projekt är Energigemenskaper i Tamarinden i Örebro och 

Hammarby Sjöstad i Stockholm. Energigemenskaper innebär att medlemmar i 

olika typer av föreningar, exempelvis bostadsrättsföreningar, producerar lokal 

förnybar energi och delar den med varandra. Utöver att öka självförsörjningsgraden 

och därmed avlasta gemensamma energisystem skapar detta även förutsättningar 

för att optimera den lokala produktionen av energi. När flera fastigheter ingår i 

energigemenskaper finns det fler valmöjligheter för placering av solpaneler, vilket 

kan göra att de placeras på mer optimala ytor vad gäller vinklar och väderstreck 

samt med så lite skuggning som möjligt, för att maximera inkommande 

solstrålning. 

4.3 Mobilitet och vägtrafik 

Mobilitet och vägtrafik är ett viktigt område att arbeta med eftersom en betydande 

del av kommunens utsläpp kommer därifrån. Enligt SMHI:s emissionsdatabas26 så 

står transporter för omkring 65 % av kommunens geografiska koldioxidutsläpp. 

Transporterna kan i sin tur delas in i persontransporter och godstransporter. 

Kommunens rådighet bedöms vara större för persontransporter än för 

godstransporter, eftersom persontransporterna i högre grad orsakas av kommunens 

invånare. Växthusgasutsläpp från persontransporterna är i regel också högre än för 

godstransporter. Därför är två av åtgärdsförslagen under det här området relaterade 

till persontransporter. 

 
25 Energimyndigheten, 2021, Framtidens elektrifierade samhälle – analys för en 
hållbar elektrifiering 
26 SMHI, Nationella Emissionsdatabasen, 
https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/ 
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Mobilitetsrelaterade åtgärder som föreslås i flera av listorna i avsnitt 3 är: 

• Resepolicy 

• Fossilfri fordonsflotta 

• Klimatväxling av tjänsteresor 

• Klimatkrav vid upphandling av fordon och transporter 

• Laddinfrastruktur och laddplan 

• Underlätta klimatsmart resande genom exempelvis cykelfrämjande 

åtgärder 

De första åtgärderna på listan handlar om att minska utsläppen från 

kommunorganisationens egna resor och transporter, medan de senare även kan 

påverka utsläpp som orsakas av kommunens invånare. 

Majoriteten av Borås Stads fordon körs på fossilfria drivmedel. En liten del av 

bilarna körs på bensin. Även vissa gasbilar tankas med bensin på grund begränsad 

tillgång till gastankstationer. Utsläppen från kommunens egna bilar bedöms vara 

små och det rekommenderas att kommunen fokuserar på arbetet med att minska 

utsläppen från upphandlade transporter samt invånarnas transporter, enligt 

förslagen i kommande avsnitt. Det finns dock ett värde i att kommunen visar vägen 

och satsar på att 100% av stadens fordon är fossilfria. 

4.3.1 Arbeta med mobility management 

Arbete med att öka andelen hållbara resor är mycket viktigt, och kommunen bör 

öka sitt arbete med mobility management. Här har kommunen stor möjlighet att 

påverka invånarnas utsläpp genom att arbeta med beteendeförändrande insatser. 

Åtgärder för att uppmuntra och möjliggöra för kommunanställda att resa mer 

hållbart kan också vara en del av arbetet. Extra viktigt i arbetet är åtgärder för att 

öka andelen cykelresor, som enligt klimatrapporten är relativt låg i nuläget.  

Mobility management kräver inte några stora investeringar och kännetecknas 

samtidigt av hög nytta per investerad krona, enligt en rapport av European Platform 

on Mobility Management.27 Exempel på vad som inkluderas i begreppet är 

följande: 

• Kampanjer och åtgärder som gynnar gång, cykling och kollektivtrafik 

• Personlig rådgivning för att se hur bilanvändningen kan minska 

• Arbetsgivare betalar kollektivtrafik-kostnader 

• Tillgång till bilpooler 

• Mobilitetsplaner i skolor som ordnar säker gångtrafik till skolan 

 
27 European Platorm on Mobility Management, “Mobility Management, en 
definition”,  http://epomm.eu/sites/default/files/files/MMDefinition_SE.pdf  
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• Ett mobilitetscentrer som ger råd om utflykter med kollektivtrafiken 

• Byggnadslov villkoras med krav som minskar den nya fastighetens 

påverkan på mobiliteten, så som krav att utarbeta en mobilitetsplan för 

medarbetare, besökare och varutransporter eller begränsning av antalet  

parkeringsplatser. 

Det bör även påpekas att många har cykelavstånd till jobbet, och att det därmed 

finns hög potential att öka cyklandet. Potentialen skiljer givetvis mellan olika 

städer, men trots det kan fallstudier ge en bild av potentialen. I en studie som 

undersökte frågan fann man att en tredjedel av alla bilister i Stockholms län har en 

cykelresa på mindre än 30 minuter till jobbet. För Region Skåne var siffran 50 

procent (vid en hastighet på 16 km/tim). 28 

I en rapport29 från Trafikverket ges en rad 

beskrivningar av effekten från olika projekt 

runt om i landet. Ett intressant exempel är så 

kallade Hälsotramparkampanjer för att öka 

antalet cykelresor till jobbet, som har visat 

framgångsrikt resultat i bland annat Uppsala 

läns landsting och Växsjö kommun. I båda 

organisationerna sjönk antalet sjukdagar för 

de deltagande och organisationerna sparade 

stora summor på minskad sjukfrånvaro, vilket gjorde att projekten blev lönsamma 

inom ett år. Även behovet av parkeringsplatser minskade. 

Att öka cyklandet har stora hälsofördelar - enligt WHO är den relativa risken för att 

dö i förtid 10 procent lägre om man cyklar minst 100 min/vecka året om jämfört 

med om man sällan eller aldrig cyklar i åldern 20–64 år. Vid 7 timmars cykling i 

veckan minskar risken för förtida död med 45 procent i åldern 20–64 år.30 

 
28 Trafikverket, Nationellt cykelbokslut 2016, 2017. Publikationsnummer: 2017:126. 
29 Trafikverket, ”steg 1 och 2- Åtgärder för ökat cyklande – effekter och nyttor”, 
2012, Publikationsnummer: 2012:167. 
30 Trafikverket, Nationellt cykelbokslut 2016, 2017. Publikationsnummer: 2017:126. 
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4.3.2 Ställ krav på att kommunbetalda gods- och persontransporter 

ska vara fossilfria i så hög utsträckning som möjligt 

En stor del av kommuners utsläpp kommer vanligtvis från transporter. Kommunen 

bör därför arbeta för att inte bara de egenägda bilarna utan även alla 

kommunbetalda gods- och persontransporter ska vara fossilfria i så hög 

utsträckning som möjligt. 

Upphandlingsmyndighetens 

hållbarhetskriterier31 och förslag på 

kriterietexter bör användas som stöd i 

kravställningen (se åtgärd om att ställa 

klimatkrav i upphandlingar (4.1.1)). 

 

4.3.3 Underlätta för invånare och kommunanställda att byta till 

elfordon  

Bland klimatråd till kommuner är återkommande förslag att ha laddplaner och att 

se till att kommunen har en bra laddinfrastruktur. Eftersom det finns en bilkultur i 

Borås så är det extra viktigt att, utöver arbetet med att öka andelen cykel- gång- 

och kollektivtrafikresor, möjliggöra och påskynda övergången till mer 

klimatväntliga bilresor. Därför föreslås kommunen arbeta med att underlätta för 

invånare och kommunanställda att byta till elfordon, med fokus på elbilar. Det 

finns många sätt att göra detta, bland annat genom att ge invånare tillgång till 

elbilpooler, erbjuda provkörning av elbilar, 

ge tillgång till elbilsladdning, förmånliga 

parkeringsplatser och så vidare. Målet är att 

göra det enklare och mer fördelaktigt att 

byta till elbil. Det är även viktigt att 

informera invånare om vilka möjligheter 

som erbjuds. 

4.4 Byggnation 

Klimatpåverkan från byggnation delas in i två skeden: byggskedet och 

användningsskedet. Byggskedet inkluderar all verksamhet från råmaterialutvinning 

till färdig byggnad medan användningsskedet inkluderar verksamhet under 

byggnadens livslängd (till exempel uppvärmning).  

 
31 Upphandlingsmyndigheten, Hitta hållbarhetskriterier, 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/?environmentGoal.name=Begr
%C3%A4nsad%20klimatp%C3%A5verkan 
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Störst möjlighet att minska klimatpåverkan från en byggnads livscykel är genom 

beslut i tidiga skeden. I tidiga skeden fastställs om något ska byggas och i så fall 

vad, samt vilken funktion eller nytta som ska uppnås. Ju tidigare klimatfrågan är 

med som en parameter desto mer genomgripande beslut av betydelse kan fattas. 

Tillverkning av byggmaterial står för ca 80% av byggskedets klimatpåverkan 

medan transporter och själva bygg-produktionen utgör resten i 

husbyggnadsprojekt. Bygg- och anläggningssektorn genererar dessutom ca en 

tredjedel av det avfall som årligen uppkommer i Sverige (exklusive gruvavfall) och 

närmare en fjärdedel av det farliga avfallet. Bygg- och rivningsavfallet består till 

största del av jordmassor följt av blandat bygg- och rivningsavfall, muddermassor, 

metallavfall samt träavfall. Cirka 9 % av den totala mängden bygg- och 

rivningsavfall klassas som farligt avfall utgörs till stor del av förorenade 

jordmassor följt av mineraliskt avfall. Bortsett från de förorenade jordmassorna är 

en stor andel av avfallet rent och bör kunna återanvändas eller återvinnas men går 

fortfarande till deponi. Masshanteringen optimeras oftast inom enskilda projekt och 

till viss del inom enskilda företag men en systematisk samordning mellan 

närliggande projekt för utbyte av massor saknas i många fall. Detta leder till en 

ineffektiv hantering med omfattande transporter och stora ekonomiska och 

klimatmässiga kostnader som följd. För att möjliggöra ett samarbete och 

samordning mellan olika aktörer gällande utbyte av massor förutsätts lokala eller 

regionala markytor.32 

I byggnadens användningsskede står driftenergin för den största klimatpåverkan 

och det är därmed alltid värt att sträva efter ökad energieffektivisering i 

fastighetsbeståndet. Följande insatser handlar dock främst om klimatpåverkan i 

byggskedet. Utöver de listade insatserna nedan är en generell rekommendation att 

hitta inspiration från samarbetet LFM30 i Malmö som har kommit långt när det 

gäller att arbete med klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn. En (i 

skrivande stund) ny rapport33 från Bengt Dahlgren Göteborg AB rekommenderas 

också för att öka kompetensen om klimatpåverkan från byggnation, där också 

många goda exempelprojekt återfinns. Även Regionen och Länsstyrelsen i 

Blekinge – inklusive kommuner och bostadsbolag – har arbetat med hållbar 

byggnation och har släppt en ”praktisk manual” för hållbart byggande som vänder 

 
32 Texten i det här stycket är tagen från Fossilfritt Sveriges Färdplan för bygg- och 
anläggningssektorn. Då texten är relevant och välskriven anses det inte finnas 
någon poäng med omskrivning. 
33 Bengt Dahlgren Göteborg, 2022, Klimateffektiv arkitektur, konstruktion och 
materialval 
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sig till anställda som jobbar offentligt med planering, upphandling och 

genomförande av bygg- och demonteringsprojekt34.  

4.4.1 Uppmuntra klimatsmart byggande i upphandling och 

markanvisning 

Att uppmuntra klimatsmart byggande i upphandling och markanvisning är det mest 

naturliga sättet för en kommun att minska klimatpåverkan från byggnationen. Det 

är dock inte uppenbart hur man som kommun kan gå till väga för att uppmuntra det 

rent konkret. Nedan följer några exempel. 

Att värdera utsläppen är i princip ett enkelt sätt att uppmuntra till en minskad 

klimatpåverkan från byggnationen. För att kunna göra en sådan värdering behöver 

man första kräva att en livscykelanalys ska göras 

där en uppskattning av klimatpåverkan görs 

(klimatdeklarationer35 görs efter byggandet är 

klart). Sen är utmaningen att sätta en rimlig 

värdering på utsläppen i relation till kostnaden. 

En möjlighet är att klimatutsläppen värderas med en faktor (kr/kgCO2e) och slås 

ihop med det erbjudna priset för att få ett nytt pris (där man väljer anbudet med 

lägst pris). En annan möjlighet är att pris och klimatutsläpp rangordnas för de 

inkomna anbuden på en skala (till exempel 1–5) där pris och klimatutsläpp viktas 

olika för att sedan summeras till en totalpoäng där man väljer den med högst 

poäng. Se även kommunen Upplands Väsbys poängsystem36 vid planering av nya 

bostäder. Slutligen bör en uppföljning av den uppskattade klimatpåverkan göras 

och någon form av styrmedel (till exempel vite) behövs som ser till att 

byggherre/leverantör gör en rimlig uppskattning från början.  

Ett annat exempel är den modell som Trafikverket har infört som innebär att det 

finns krav på en procentuell minskning av klimatpåverkan i projektet med ett 

ekonomiskt incitament i form av bonus om minskningen blir större. Det skapar 

förutsättning till att integrera och lyfta klimatpåverkan tillsammans med övriga 

styrande parametrar i projekt. 

Borås Stad har även en träbyggnadsstrategi som syftar till att minska 

klimatpåverkan från deras byggnation samt gå i täten när det gäller träbyggande 

 
34 Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, 2021, Hållbar byggnation i Blekinge – 
en praktisk manual 
35 Riksdagen har beslutat om en ny lag om klimatdeklaration för nya byggnader 
som trädde i kraft den 1: a januari 2022. Dessutom ändras plan- och bygglagen så 
att klimatdeklaration införs som ett krav för att få slutbesked. 
36 Upplands Väsby kommun, Poängsystem för högre kvalitet och hållbarhet inom 
stadsutveckling,https://upplandsvasby.se/download/18.7d428a4f15d27bcc38f4a87/
1504168838315/Fyrklovern_poangsystem_2017_popularversion_DIGITAL.pdf 
[hämtad 2022-04-26 ] 

Kräv livscykelanalys och 

värdera klimatpåverkan i 

upphandling. 

https://upplandsvasby.se/download/18.7d428a4f15d27bcc38f4a87/1504168838315/Fyrklovern_poangsystem_2017_popularversion_DIGITAL.pdf
https://upplandsvasby.se/download/18.7d428a4f15d27bcc38f4a87/1504168838315/Fyrklovern_poangsystem_2017_popularversion_DIGITAL.pdf
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och allmänt stimulera ökad användning av trä i byggnader. I strategin står det att 

trä alltid ska vara med som ett huvudalternativ vid nybyggnation och detta bör 

efterlevas. Gällande betong går det att bygga mycket mer klimatsmart än vad som 

ofta görs, både i form av mer optimerat byggande (rätt mängd av rätt typ av betong 

på rätt ställe) samt i form av betong-recept som använder högre andel alternativa 

bindemedel. För att utvärdera hur hållbart och kostnadseffektivt ett förslag på 

byggande är krävs en relativt hög kompetens. Det kan därmed vara bra att satsa på 

en kompetenshöjning inom kommunen gällande just byggnation.  

4.4.2 Upprätta mellanlager för jord- och bergmassor 

Cirkularitet är ett fokusområde för byggsektorn på grund av de stora jord- och 

bergmassorna som genereras i många av projekten. Idag definieras massorna ofta 

som avfall och transporteras till deponi. Samtidigt finns byggprojekt som skulle 

kunna använda massorna men inte exakt samtidigt som de uppkommer. För att få 

bättre utnyttjande av jord- och bergmassorna skulle ett mellanlager kunna upprättas 

där jord- och bergmassor från olika projekt samlas och blir en produkt till andra 

projekt. Mellanlager räknas inte som deponi om massorna lagras i mindre än tre år.  

Borås stad (till exempel BEM) skulle kunna 

bestämma var ett mellanlager för jord- och 

bergmassor bör placeras och även upprätta ett 

sådant mellanlager. För att kunna läsa på mera 

kring cirkulärt byggande rekommenderas 

projekten CCbuild37 och OPTIMASS38 där det även går att hitta goda exempel från 

andra kommuner (till exempel Tyresö kommun). Även ett exjobb39 från Jönköping 

rekommenderas för att få inspiration till hur en förstudie kan utföras. 

4.4.3 Ökat nyttjande av lokalytor 

Att dela på lokaler är ett sätt att minska resursanvändningen om det minskar 

nybyggnation, men även anpassningar och ombyggningar behöver ske 

resurseffektivt. Gällande kontor finns det potential att minska det totala 

kontorsutrymmet genom att använda gemensamma arbetsplatser. Detta beror på att 

inte alla anställda är vid sin arbetsplats 

100 % av arbetstiden. Ökat 

distansarbete var en trend redan innan 

coronapandemin som nu har förstärkts 

och ökar risken för outnyttjade ytor om 

inte arbetsplatserna utnyttjas mer 

 
37 CCbuild – centrum för cirkulärt byggande 
38 OPTIMASS – nationell plattform om jord och bergmaterial 
39 Nilsson och Wall, 2009, Hantering och mellanlagring av jordmassor, Tekniska 
Högskolan i Jönköping 
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effektivt. Aktivitetsbaserade kontor och distansarbete är forskningsområden som är 

värda att följa. Lokaler som förvaltas av en kommun kan också användas för flera 

olika aktiviteter såsom skola, fotbollsklubb och musikutbildning på dagtid och 

ideella föreningsaktiviteter på kvällstid.  

En insats som kommunen kan göra är att inventera kontinuerligt hur mycket 

befintliga kommunala ytor används och synliggör underutnyttjade lokaler, 

exempelvis i en digital plattform. Vid byggnation går det även att ställa krav på 

delningsmöjligheter i upphandlingar och markanvisningar, eller flexibilitet i hur 

ytorna kan användas. 
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Analys av inkomna handlingsplaners innehåll 
Första årets handlingsplanerför att realisera energi- och klimatstrategin är av varierande kvalité 
och omfattning, vilket sannolikt beror på att det är första gången som förvaltningar och bolag gör 
klimathandlingsplaner. 

Till dags dato har tio handlingsplaner inkommit av 27. Av de inkomna är två från kommunala 
bolagsstyrelser och åtta från nämnder. Vi hade förväntat oss att fler handlingsplaner skulle 
komma in, men har respekt för att det tar tid att ta fram genomarbetade handlingsplaner. 

Variationen mellan handlingsplanerna är stor och några har tydliga, specifika, mätbara, realistiska 
och tidsatta mål. Flera av handlingsplanerna har inga tydliga mål, aktiviteter/åtgärder eller tidsram 
för hur och när mål ska nås, de beskriver främst vad som görs redan idag och inte i lika stor 
utsträckning vad som ska göras i framtiden. 

Alla verksamheter berör inte alla de 9 områden från energi- och klimatstrategin och därför finns 
heller inte alla områden med i alla handlingsplanerna.  

Tekniska nämndens handlingsplan är den som sticker ut mest eftersom den är mycket 
omfattande, med tydliga mål uppdelat i tidsatta förklarande etappmål.  Handlingsplanen redovisar 
även hur uppföljningen av målen ska göras på ett mycket ambitiöst sätt. Några av målen har  
positiva synergieffekter och sprider sig in över andra områden än det som målet i sig syftar till. 

Miljö- och konsumentnämndens handlingsplan är omfattande och hanterar alla områden som 
beskrivs i Energi- och klimatstrategin, den har tydliga mål, aktiviteter och tidsatta ramar. Den är 
främst baserad på mål och aktiviteter som syftar till att bygga samarbeten, att driva på  andras 
verksamheter till förändring, då främst arbetar mot andra verksamheter.  

De två handlingsplanerna från kommunala bolag som inkommit är bra med tydliga och väl 
avvägda mål och aktiviteter. 

I flera av handlingsplanerna så pekas ansvaret ut för olika aktiviteter på andra nämnder, vilket 
absolut kan vara rätt, men det saknas ofta ett resonemang kring hur man ska nå dit som egen 
verksamhet, alltså hur ska vi arbeta för att få andra att agera som vi själva önskar.  

De samhällsbyggande nämnderna, alltså samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- 
och konsumentnämnden, lokalförsörjningsnämndensamhälls och tekniska nämnden, har ett 
gemensamt kapitel som pekar ut områden, målsättningar och aktiviteter där man har en samsyn, 
där man driver åt samma håll. Den tvärstrukturella kraften det kan ge är mycket positiv och ger 
styrka åt viktiga nyckelfrågor. Det är svårt att värdera hur stor påverkan detta nya grepp kan få, 
men potentialen är stor.  

Sammanfattningsvis så kan arbetet med handlingsplaner utvecklas och bli bättre, men med tanke 
på att detta är första gången som ansvaret för att ta fram åtgärder delegeras på nämnder och 
bolag, så är detta en bra start på Borås Stads klimatarbete, både angående minskad påverkan och 
klimatanpassning.  

Analys av handlingsplansarbetet 
Exakt varför endast 10 handlingsplaner har inkommit vet vi inte, men sannolikt har uppgiften 
inte alltid landad rätt och mer stöd behövs. Klimatkommittén har erbjudit workshops och stöd, 
men har inte nått ut till alla förvaltningar och bolag. Under första året har klimatkommittén 



prioriterat de nämnderna som ansågs ha störst potential, men alla har haft möjlighet att få stöd.  
Antalet inkomna handlingsplaner kan också bero på resursbrist ute på förvaltningar och bolag.  

Variationen i kvalitén på handlingsplanerna kan delvis förklaras med att det inte finns en tydlig 
mall från början (dock erbjöds alla en mall att använda sig av) för hur handlingsplanerna ska se ut, 
vad de ska innehålla samt hur målen kan formuleras. Det arbetssättet ligger dock i linje med 
tillitsbaserad styrning där alla verksamheter har ett eget ansvar för att formulera hur de bäst bidra 
till strategierna inom sitt arbetsområde.   

Förvaltningar och bolag behöver i många fall mer kunskap om klimateffekter och 
klimatanpassning och mer stöd i vilken roll de kan ta i det arbetet. Hela koncernen behöver vara 
delaktig i arbetet med klimatfrågor, men om det ska ske på ett bättre sätt så behövs det mer 
resurser som arbetar med frågan både ute i organisation men även centrala resurser som kan 
stötta med expertkompetens och processtöd.  

Sammanställning av inkomna handlingsplaner 
Vi har valt att göra en enklare sammanställning av de inkomna handlingsplanerna, inom vilka 
områden som det finns liknande målsättningar. Vi har lyckats få med mål från alla inkomna 
handlingsplaner. Alla inkomna handlingsplaner ligger sammanslagna i en egen bilaga.  

I några fall har mål och åtgärder skrivits om för att passa formatet lite bättre, men meningen är 
den samma. En del mål går åt samma håll och ett visst samarbete mellan närbesläktade nämnder 
kan antydas, det är ett gott tecken, då samarbete är en viktig sak för att realisera strategin.  

De bolagsstyrelser och nämnder som inkommit med handlingsplaner är: 

• Borås Djurpark AB 
• Förskolenämnden 
• Grundskolenämnden 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
• Lokalförsörjningsnämnden 
• Miljö- och konsumentnämnden 
• Servicenämnden 
• Tekniska nämnden 
• Viskaforshem AB 
• Vård- och äldrenämnden 

De bolagsstyrelser och nämnder ej som inkommit med handlingsplaner är: 

• AB Bostäder  
• Arbetslivsnämnden 
• Borås Elnät AB 
• Borås Energi och Miljö AB  
• Borås kommuns Parkering AB 
• Borås TME AB  
• Fristadbostäder AB 
• Fritid- och folkhälsonämnden 
• Individ- och familjeomsorgsnämnden 



• Industribyggnader i Borås AB 
• Inkubatorn i Borås AB 
• Kommunstyrelsen 
• Kulturnämnden 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Sandhult  
• Social omsorgsnämnden 
• Toarpshus AB 

 

Strategiskt område 1. Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med 
gång, cykel och kollektivtrafik 
Borås Djurpark 

• Införa tydligare miljökrav på våra leverantörer 
• Möjliggöra laddning av elfordon 

Förskolenämnden 

• Minska utsläpp i samband med resor. 
o Större andel arbete hemifrån för att minska resande 
o Fortsätta med digitala möten för att minska tjänsteresor 

Grundskolenämnden 

• Minska utsläpp i samband med resor. 
o Större andel arbete hemifrån för att minska resande 

Lokalförsörjningsnämnden 

• Utbyggnad av laddinfrastruktur vid Borås Stads fastigheter 

Miljö- och konsumentnämnden 

• Miljöförvaltningen ska minska sina utsläpp från tjänsteresor med 16 procent i linje med 
koldioxidbudgeten under 2021 

Servicenämnden 

• Påverka medarbetarna att välja aktivitet fossilfri arbetspendling 

Tekniska nämnden 

• Medverka till att kommunen ka uppnå sitt miljömål att minska användningen av fossilt 
fordonsbränsle 

o T.ex. styra mot användning av fossilfria drivmedel i utbyggnad av cykelvägnätet 
o Verka för större andel laddplatser för elfordon 

 

 



Viskaforshem 

• Alla arbetsfordon skall vara elbilar 2030 

Vård- och äldrenämnden 

• Minska användningen av fossila bränslen 

Strategiskt område 2. Byggnation med låg klimatpåverkan 
Borås Djurpark 

• Värdeskapande och hållbar Fastighetsutveckling 

Förskolenämnden 

• Vid byggnation av nya förskolor sträva efter låg klimatpåverkan 
 
Grundskolenämnden 

• Vid byggnation av nya förskolor sträva efter låg klimatpåverkan 
 

Lokalförsörjningsnämnden 

• Hela bygg- och förvaltningsprocessen i egen regi ska kännetecknas av hållbara val(genom 
ett helt batteri aktiviteter) 

Miljö- och konsumentnämnden 

• Miljöförvaltningen ska genomföra miljötillsyn gällande cirkulär avfallshantering vid bygg- 
och rivningsavfall under 2022-2024 

Tekniska nämnden 

• Minska förbrukningen av jordens ändliga resurser – återanvända material i ursprunglig 
eller förädlad form 

o Återanvända all uppbruten asfalt 
o Använda stor del naturmaterial vid anläggning av lekplatsers fallskydd 

Vård- och äldrenämnden 

• Verka för klimatsmart byggnation till den egna verksamheten 

Strategiskt område 3. Resurseffektiv konsumtion och produktion.  
Borås Djurpark 

• Skapa hållbarhetspolicy för företaget 
 
Förskole-, Grundskole-, Gymnasie- och vuxen 
utbildningsnämnden 

• Vid inköp av kost och tillagning av kost sträva efter resurseffektivitet 
 
Miljö- och konsumentnämnden 

• Miljöförvaltningen ska undersöka klimatpåverkan från organisationens tjänstedatorer – 
och mobiler under 2021/2022 



Strategiskt område 4. Resurseffektiv energianvändning och 
försörjning 
Borås Djurpark 

• Energiförbrukning för fastighetsel sam varmvatten ska minska med 30% från år 2022-
2030 

Lokalförsörjningsnämnden 

• Energieffektiviseringsinsatser, solceller och lagring av elenergi 

Strategiskt område 5. Ökad lagring och upptag av koldioxid 
Borås djurpark 

• Bevara och utöka ”gröna ytor” 

Grundskolenämnden 

• I samverkan med Lokalförsörjningsnämnden eftersträva att öka förekomsten av träd och 
grönytor på skolenheternas utegårdar 

Tekniska nämnden 

• Öka lagring och upptag av CO2 på kommunens egna fastigheter 
o Utreda tänkbara alternativ för ökad lagring och upptag av CO2 
o Verka för ökat antal träd i stadsmiljö 
o > 25% trädkronstäckning i kommunens tätorter 

Strategiskt område 6. Integrering av klimatanpassning i 
kommunkoncernens verksamheter 
Borås Djurpark 

• Utveckla och synliggöra miljösamarbeten 

Miljö- och konsumentnämnden 

• Miljöförvaltningen ska verka för att öka Borås kommuns resiliens mot klimatets 
förändringar 

Strategiskt område 7. Klimatanpassning i den fysiska planeringen 
och befintlig bebyggelse 
Borås Djurpark 

• Skapa beredskapsplan för översvämningar 

Grundskolenämnden 

• Ökat skydd mot klimatförändring 
o Utbyggnation av solskydd på skolorna 

Miljö- och konsumentnämnden 

• Miljöförvaltningen ska bidra till ett klimatanpassat samhällsbyggande i Borås Stad 



Strategiskt område 8. Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett 
förändrat klimat 
Miljö- och konsumentnämnden 

• Verka för att Länsstyrelsens riskhanteringsplan för Borås stad (enligt 
Översvämningsdirektivet 2007/60/EC) integreras i verksamheter 

Tekniska nämnden 

• Medverka till att uppfylla kommunens miljömål om ekosystemtjänster och att säkerställa 
att grön och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner 

o Skapa Viskans park som går från norr till söder genom centrala Borås som tar 
vara på både gröna och blå värden i anslutning till stadens utbyggnadsordning 

o Åtgärder för dagvattenfördröjning vid nybyggnation på allmänplatsmark 
• Sträva efter att ha en underhållsplan för elkablar som ligger i fas med lämpligt tidsintervall 

och samlägga med andra ledningsägare och vid andra anläggningsarbeten 

Viskaforshem 

• Alla ventilationsaggregat på gruppboenden och äldreboenden ska vara klimatanpassade 

Vård- och äldrenämnden 

• Tillse att verksamheten kan bedrivas oavsett vilka förutsättningar som råder 
o T.ex. säkerställa elförsörjning till vårdtagare 

Strategiskt område 9. Robust och säker ledning i kris orsakat av 
klimatförändringar 
Förskolenämnden 

• Förberedelse för oförutsedda händelser 
o Planera för en krisövning kopplat till effekter av klimatförändring såsom 

skogsbränder eller översvämningar 
Grundskolenämnden 

• Förberedelse för oförutsedda händelser 
o Planera för en krisövning kopplat till effekter av klimatförändring såsom 

skogsbränder eller översvämningar 
Miljö- och konsumentnämnden  

• Hjälpa samhällsviktiga organisationer genom att bidra med information som underlättar 
deras utredning och klarläggning av rutiner som behövs för att hantera en hastigt 
uppkommen kris, t.ex. vid översvämning, torka, skogsbrand 
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Bakgrund  
I december 2020 antog Borås Stad en ny energi- och klimatstrategi som syftar till att konkretisera 
den lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Strategin fastslår nio 
prioriterade fokusområden som varje verksamhet inom kommunkoncernen behöver arbeta med. 
Varje bolag och förvaltning ska ta fram en handlingsplan som redovisar hur respektive verksamhet 
planerar att realisera strategin. Det här dokumentet utgör Borås djurparks och camping AB:s 
handlingsplan för att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi. Borås djurpark och camping 
AB har miljödiplom enligt Svensk miljöbas sedan 2013. En miljöhandbok är vårt interna redskap 
för att utvärdera företagets årliga resultat och insatser beträffande miljön, men fungerar även som 
redovisning inför den årliga miljörevisionen. 

Arbetsprocessen  
Processen för denna arbetsplan inleddes med att en diskussionsgrupp skapades från olika delar av 
företaget. Diskussionsgruppen bestod av VD, bygg-, underhålls- och säkerhetschef (som även är 
miljösamordnare), arbetsledare underhåll, ansvariga för restaurangavdelning samt camping och 
miljökoordinator (som ansvarar för framtagandet av denna handlingsplan). Miljökoordinatorn 
hade inför första träffen skapat en ”arbetskarta” som beskrev klimatstrategins delar och påbörjat 
arbetet med några analyser för varje del. Delar av diskussionsgruppen träffades vid fler tillfällen 
för att följa upp diskussionen med målsättning samt åtgärder för samtliga strategier. Målet är att 
handlingsplanen ska vara färdigställd och redovisad inför företagets styrelsemöte i december 
2021. 

 

Kartläggning av nuläget inom utsläppsminskning 
 
Diskussionsgruppen kunde konstatera att vi i dagsläget åstadkommit mycket i vår målsättning att 
minska på våra utsläpp. Samtidigt är det ändå inom kategorin ”utsläppsminskning” vi kan 
kartlägga tydligare åtgärder jämfört med inom ”klimatanpassning”. Vi använder i stor 
utsträckning mer miljövänliga bränslen till våra fordon än tidigare, men har samtidigt en relativt 
stor energiförbrukning.  

1. Fossilfri vägtrafik 
 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska utsläppen från sina egna 
tjänsteresor? 

De fordon som används för tjänsteresor har länge körts med miljödiesel. Detta bränsle har vi köpt 
in till en egen tank på djurparkens område. Vi har därmed minskat på onödiga körsträckor för att 
tanka våra fordon på annan plats. I dagsläget har vi ett tjänstefordon som drivs med miljödieseln, 
ett fordon som är hybrid, samt tre fordon som drivs med el. Även campingens tjänstefordon drivs 
med el.  
  
Miljökoordinator och HR-chef har tagit fram dokumentet ”riktlinjer för resor” som ligger till grund 
för vilka skyldigheter och rättigheter alla anställda har i sin planering för tjänsteresor. Detta 
dokument innehåller bland annat: 



 Hur en resa kan ersättas av andra lösningar (ex. digitala möten). 
 Vad vi som bolag erbjuder för den som vill välja att åka buss eller cykla. 
 Hur upphandling av nya fordon ska gå till genom att ta hänsyn till säkerhet, ekonomi och 

miljö. 
 Att privata fordon ska undvikas att användas i tjänsten. 
 Att vi uppmuntrar till samåkning och att samordna ärenden. 

Djurparkens förare av det fordon som gör våra flesta inköpsärenden har fått tydligare riktlinjer för 
hur dessa ärenden ska planeras för att minska onödiga körsträckor. Fler ärenden samordnas, 
allteftersom beställningar kommer in från företagets avdelningar, för att ge färre körningar. 

 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska Borås Stads utsläpp från 
vägtrafik och tjänsteresor?  

Flertalet mötesträffar och liknande väljs att utföras digitalt (även utan pågående pandemis 
påverkan). Därmed minskar även resandet för mötesgäster som annars eventuellt skulle bjudits in 
till oss. I dagsläget finns sex uttag för laddning av eldrivna fordon i närheten av djurparkens kontor 
och förhoppningen är att kunna erbjuda liknande alternativ även vid besöksparkeringen vid entrén 
i en snar framtid.  

 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska utsläppen från vägtrafiken i 
Borås?  

Vi har ingen tydlig åtgärd i nuläget för utsläpp från vägtrafiken i Borås. Miljökoordinator har 
förhoppning om att kunna motivera våra anställda till samåkning eller annat färdsätt än bil, men 
riktlinjer för detta är inte framtagna ännu. Ett flertal anställda i företaget har möjlighet att gå eller 
cykla till jobbet, vilket är en god grund för att lyckas utveckla förmånliga riktlinjer för våra 
anställda att välja de alternativen.  
 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska utsläppen från övrig 
vägtrafik?  

Borås djurpark och camping AB och dess styrelse försöker i nuläget att hitta lösningar 
tillsammans med kommunens förvaltningar, som äger och driver den stora parkeringen utanför 
vår entré, för att kunna installera laddstolpar åt våra besökares fordon där. 

2. Byggnation med låg klimatpåverkan   
… 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska utsläppen från byggnation 
som sker inom den egna verksamheten? 

Tidigare brist på tydlighet vad gäller byggnation har bidragit till en vision om att framöver kunna 
utöka egenproduktionen av el och energi genom större mängd solceller, både på befintliga och 
framtida fastigheter. Ett mål vi har är att minska mängd fastighetsel och energi för varmvatten med 
30 % under de kommande 8 åren. Detta mål är baserat på fler åtgärder än enbart solceller. 



Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska Borås Stads utsläpp 
byggnation och anläggning?  

Samma information som under förra punkten. 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska utsläppen från byggnation 
som sker utanför kommunens verksamhet?  

Vi ser i dagsläget ingen koppling till denna punkt. 

3. Resurseffektiv konsumtion och produktion 
…. 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska utsläppen från konsumtionen 
inom den egna verksamheten? 

Vi har fasat ut produkter innehållande palmolja i restaurangavdelningens sortiment som besökare 
erbjuds att köpa, samt i alla varianter av djurfoder som köps in till djurparken. Miljökoordinatorn 
har som uppgift att motivera anställda till att välja miljövänliga alternativ vid beställningar och 
inköp. Det finns även planer på att starta upp någon form av kläd- och/eller prylbytardag för att 
uppmuntra till återbruk. 
 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska Borås Stads utsläpp från 
konsumtion och produktion?  

Restaurangavdelningen försöker i så stor utsträckning som möjligt att övergå till att sortimentet är 
ekologiskt (ca 30-35 % de senaste åren), vilket är svårt för vissa typer av produkter och för en så 
relativt liten verksamhet som företagets restaurang utgör.  Då företaget ägs av Borås stad så 
förhåller sig Borås djurpark och camping till flertalet upphandlingar som Borås stad utför. 
Djurparken tar emot frukt och grönt från butiker som inte längre lämpar sig till försäljning. 
 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska utsläppen från den konsumtion 
och produktion som sker utanför kommunens verksamhet?  

Informationen till våra besökare är i detta fall vårt mest effektiva verktyg. Vid muntliga 
presentationer till besökare, skolklasser, guidningar m.m. har vi informerat om vikten av att undvika 
produkter innehållande palmolja. Inköp av produkter görs i stor utsträckning från välkända 
leverantörer med utförliga miljöcertifieringar och tydlig miljömedvetenhet. Beställningar av större 
kvantitet sker med så få transporter som möjligt så länge vi har ledigt lagerutrymme.  
Vi vill även lyfta fram att vi under 2022 bygger två ”miljöhus” på vår camping. Dessa miljöhus ska 
erbjuda tydligare, enklare och mer motiverande sorteringsmöjligheter åt campingens gäster och 
därmed bidra till återvinning i större utsträckning.  

4. Resurseffektiv energianvändning och försörjning 
… 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska utsläppen från 
energianvändningen inom den egna verksamheten? 



I den årliga miljöredovisningen anges nyckeltal för mängd använd energi. Detta nyckeltal används 
som måttstock för nya miljömål i syfte att minska energianvändningen. Här gäller samma vision 
som för punkten om byggnation. Vi ska under en 8 års period minska energianvändningen med 
30 % genom mer egenproducerad el från solceller, större andel fjärrvärme och byte av flera 
värmeaggregat samt ljuskällor.  

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska Borås Stads utsläpp från 
energianvändning- och försörjning?  

Vi har flertalet fastigheter som är kopplat till fjärrvärme och planer på att koppla på minst två 
fastigheter till för detta ändamål. Här gäller även våra planer för att öka andelen egenproducerad el 
från solceller. 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att minska utsläppen från den 
energianvändning- och försörjning som sker utanför kommunens verksamhet?  

Ingen koppling i dagsläget. 

5. Ökad lagring och upptag av koldioxid  
… 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att öka lagring och upptag av koldioxid 
inom den egna verksamheten? 

Flera av företagets fastigheter har gröna tak. Djurpark och camping har stora grönområden av både 
skog, gräsytor och ängsmark. Planen är att skapa en tydligare plan för hur vi förvaltar träd m.m. 

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att öka Borås Stads lagring och upptag av 
koldioxid?  

Trots Borås djurparks och campings centrala läge i staden har mycket grönområde bevarats som 
även fungerar som förlängning till både Kypeskogen och Rya åsar. Planen att skapa en tydligare 
plan för hur vi förvaltar grönytorna är viktigt för att fortsätta bevara dessa värden.  

Hur arbetar Borås djurpark och camping AB för att öka lagring och upptag av koldioxid 
utanför kommunens verksamhet?  

Djurparkens bevarandefond har stöttat flera projekt, både nationellt och internationellt, som 
arbetar för att bevara skogsområden och ekosystem där hotade arter normalt lever. 

Mål och aktiviteter för utsläppsminskning  
… 

De områden som bör utvecklas och prioriteras på kort sikt är:  

• Byggnation med låg klimatpåverkan 
• Resurseffektiv energianvändning och försörjning 

De områden som bör utvecklas och prioriteras på längre sikt är:  

 Fossil vägtrafik 
 Ökad lagring och upptag av koldioxid 
 Resurseffektiv produktion och konsumtion 



Grönmarkerade = kortsiktiga mål   
Blåmarkerade = långsiktiga mål 

1. Fossilfri vägtrafik  
…. 

 

2. Resurseffektiv konsumtion och produktion 
…. 

 

 

 

 

Mål 3. Skapa hållbarhetspolicy för företaget
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

1. Analysera hur företaget omfattas av FN:s globala miljömål.
2. Välja ut några av FN:s globala miljömål som vårt företag ska prioritera de närmsta åren.
3. Uppföljning genom hållbarhetsrapport årligen för att prioritera aktuella målområden.
4. Engagera samtliga anställda i hållbarhetsarbetet för företaget genom exempelvis 

föreläsningar, workshops osv.

Mål 4. Införa kläd- och/eller prylbytardag
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

1. Uppmuntra anställda till återbruk genom årlig dag där vi kan ”byta” varor med varandra. 
2. Ta fram förhållningsregler för upplägget samt vart överblivna varor ska skänkas.

Mål 1. Införa tydligare miljökrav på våra leverantörer 
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

1. Skapa dokument över vilka miljökrav vi ställer på våra leverantörer. Kan komma att skilja 
sig mellan olika inköpsområden.

2. Påbörja leverantörsmöten där vi årligen uppdaterar om våra förväntningar och krav, samt 
hur vi arbetar tillsammans i djurparken vid leveranser.

3.

 
Mål 2. Tydligare synliggöra företagets resepolicy
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

1. Företagets resepolicy skall uppdateras en gång om året och då informera samtliga anställda 
om ändringar och/eller tillägg.

2. Årligen uppdatera samtliga anställda om avtal av exempelvis erbjudanden för resor med 
kollektivtrafik, uthyrning av cyklar m.m. 



3. Byggnation med låg klimatpåverkan   
….. 

 

 

 

4. Resurseffektiv energianvändning och försörjning 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 5. Undersöka behovet av dokumentation för 
miljökonsekvensbeskrivningar internt inför och efter planerade byggnationer.
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

1. Söka applicerbar mall för miljökonsekvensbeskrivning för vårt företag.
2. Analysera om tidigare byggnationer haft behov av miljökonsekvensbeskrivning, samt om 

behov finns för framtida byggnationer.

Mål 7. Energiförbrukning för fastighetsel sam varmvatten ska minska med 
30% från år 2022-2030.
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

1. Byta direktverkande el och lysrör i flera djurstallar.
2. Påkoppling av fjärrvärme till fler fastigheter.
3. Öka vår andel av egenproducerad el/energi bl.a. genom installation av solcells-

anläggningar på strategiska byggnader

Mål 6. Värdeskapande och hållbar Fastighetsutveckling.
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

1. Successivt höja standarden i utvalda byggnader.
2. Bl.a. byta ut ventilation i rovdjurhus samt aphus samt renovering av savannrestaurang.



5. Ökad lagring och upptag av koldioxid  
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Övrigt arbete för utsläppsminskning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 9. …

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

1. …
2. …

Mål 8. Bevara och utöka ”gröna ytor”. 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

4. Utökning av redan befintliga ytor av ängsmark för gynnandet av pollinerande insekter.
5. Skapa en plan för hur vi förvaltar våra träd. 
6. Fortsätta planera för gröna tak, framför allt på framtida byggnationer.

(Både kort- och långsiktiga mål för denna rubrik)



Kartläggning av nuläget inom klimatanpassning 
….  

1. Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 
bebyggelse 

Vi behöver en strategi för hur vi hanterar framtida vattennivåer utmed Viskan på campingen samt 
området runt ”sälsjön” i djurparken. Det finns goda möjligheter att utöka produktion av solcellsel 
på flera befintliga byggnader och det ska alltid övervägas att planera för solceller även för 
framtida fastigheter. 

2. Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 
Handlingsplan finns att i en snar framtid erbjuda laddstolpar för elbilar till djurparkens besökare, 
men då kommunen äger den större besöksparkeringen så måste vi nå en överenskommelse med 
berörda förvaltningar. Under 2021 har sex ladduttag installerats för företagets egna eldrivna 
fordon vid kontorsområdet i djurparken.  

3. Robust och säker ledning i kris orsakat av 
klimatförändringar 

Inga åtgärder i nuläget. 

4. Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 
verksamheter 

Vi strävar efter att utöka antal samarbetspartner främst i utbildnings- och informationssyfte om 
naturvärden och miljöarbete. Vi vill synliggöra både vårt eget bevarande- och miljöarbete utanför 
vår egen verksamhet, samtidigt som vi kan belysa samarbetspartners bidrag till miljön hos oss. 

 

Mål och aktiviteter för anpassning  
…. 

 

1. Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 
bebyggelse 

…. 

 

Mål 1. Skapa beredskapsplan för översvämningar
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

1. Skapa beredskapsdiskussion för att kartlägga risker för framtida översvämningar på 
djurpark och camping, samt hur vi minimerar dessa risker.

2. Skapa sammanställande dokument för dessa beredskaper.



2. Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 
… 

 

 

3. Robust och säker ledning i kris orsakat av 
klimatförändringar 

… 

 

 

4. Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 
verksamheter 

… 

Mål 2. Möjliggöra laddning av elfordon

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

3. Djurparkens besökare ska erbjudas möjlighet att ladda sina privata elfordon vid 
entréområdet.

4. Kartläggning av vilken yta som finns tillgänglig och hur många platser för laddning 
som kan erbjudas.

Mål 3. Inga åtgärder i dagsläget!

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

5. ...
6. …

Mål 4. Utveckla och synliggöra miljösamarbeten
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen: 

7. Bekräfta de samarbetsdiskussioner som finns i nuläget.
8. Skapa ett större kontaktnät för att synliggöra vårt miljöarbete tydligare både internt och 

externt, samt för att öka utbyte av kunskap samarbetena emellan.
9. Synliggöra samarbetspartners miljöarbeten.



Förskolenämndens handlingsplan för Energi och klimatstrategi 

Fokusområden (9st)    

Strategier för minskad 

klimatpåverkan 

Mål Åtgärder Tidsplan 

Fossilfri vägtrafik och ökat 
antal resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik. 

Minska utsläpp i samband med 

resor. 

Förvaltningen arbetar utifrån Borås Stads riktlinjer för resor 

där dessa fyra principer efterlevs 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer. 

2. Gå, cykla eller åk kollektivt. 

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten. 

4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp. 

Löpande arbete 

  Arbete hemifrån medför att utsläpp i samband med resor till 

och från arbetet minskar. Förvaltningen planerar att fortsätta 

tillåta arbete hemifrån i stor utsträckning även efter 

pandemin. 

 

Efter pandemin 

 

  Fysiska möten under arbetstid har ersatts med digitala möten, 

något som minskar restid. 

 

Löpande arbete 

  Majoriteten av kvalitetsdialogerna med rektorer hålls digitalt. 
Digitala möten kommer att fortsätta prägla förvaltningens 
arbetssätt framåt. 

Löpande arbete 

  Familjecentralerna kommer att bedriva viss verksamhet 
digitalt 

Pågående 

  



Byggnation med låg 
klimatpåverkan. 

Vid byggnation av nya förskolor 
sträva efter låg klimatpåverkan. 

Förskolenämnden har antagit riktlinjer för nybyggnation och 

ombyggnation av förskola. Riktlinjerna används som 

beställningsunderlag till Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) 

vid nybyggnation och ombyggnation av förskola. I övrigt 

ansvarar LFF för byggnation av förskolor och är därmed den 

nämnd som får ställa krav på att miljömål efterföljs vid 

byggnation. 

 

Löpande arbete 

  Borås Stad använder sig av databasen SUNDAHUS för att 

hitta material med låg miljöpåverkan. 

Löpande arbete 

Resurseffektiv konsumtion 
och produktion. 

Vid inköp av kost och tillagning 

av kost sträva efter 

resurseffektivitet. 

Hantering av kost och matsvinn sköts av 

Grundskolenämnden som ansvarar för att miljömål efterlevs. 

Förskolenämnden har ingen möjlighet att själva mäta 

matsvinnet men däremot är nämnden en viktig aktör genom 

att ge underlag och goda förutsättningar för planering av 

måltider. Detta görs genom att anmäla förändringar i 

barnantal inför måltider så snart som möjligt, för att på så sätt 

bidra till minskning av matsvinn.  

Löpande arbete 

  Placeringen av kostorganisationen har utretts av 

Förskolenämnden 2020 och kommer att utvärderas 

ytterligare första halvan 2021 under ledning av 

Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder. Detta 

för att sträva efter en mer resurseffektiv verksamhet. 

VT 2021 

 Giftfri förskola. Inköp av lek-och övrigt material sker enligt 

upphandlingsavtal med miljöanpassade och giftfria produkter. 

Löpande arbete 

 Resurseffektiv konsumtion. Vi återanvänder kurslitteratur vid valideringsutbildning och 

även arbetskläder. 

Löpande arbete 



Resurseffektiv 
energianvändning och –
försörjning. 

Minska onödig 

energianvändning. 

Se över möjligheten att installera rörelsesensorer för 

resurseffektiv energianvändning i administrativ lokal samt 

utomhus. 

2021 

Ökad lagring och upptag av 
koldioxid. 

Ta vara på befintlig växtlighet. Vid byggnation av nya förskolor ta vara på befintlig växtlighet 

och träd i den mån det är möjligt. 

Löpande arbete 

 

 

Strategier för 

klimatanpassning 

Mål Åtgärder Tidsplan 

Integrering av 
klimatanpassning i 
kommunkoncernens 
verksamheter. 

Anpassa verksamheterna till 

barn vid extremt väder och ett 

klimat i förändring. 

Förskolenämnden arbetar alltid för att barnen ska känna sig 

trygga på förskolorna oavsett yttre omständigheter. 

Löpande arbete 

 Barn ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur olika val kan 

bidra till en hållbar utveckling. 

Undervisning i förskolorna utifrån Läroplan för förskola, 

Lpfö18. Utifrån den anordnas exempelvis skräpplockardagar. 

Förskolan har här en viktig roll i hur barn lär sig möta olika 

utmaningar och föra varierande resonemang utifrån olika 

perspektiv. Samtliga utav Borås Stads förskolor arbetar med 

att undervisa om hållbar utveckling i förskolan. 

Löpande arbete 

Klimatanpassning i den 
fysiska planeringen av 
befintlig bebyggelse. 

Ökat skydd mot 

klimatförändring. 

Utbyggnation av solskydd på förskolorna. Pågående 

Trygg och säker teknisk 
infrastruktur i ett förändrat 
klimat. 

Hållbar teknisk infrastruktur. Vaktmästeriorganisationen är övertagen i egen regi vilket 

medför effektivare hantering av ärenden. 

Löpande arbete 

  Digital felanmälansfunktion som underlättar för hantering av 

ärenden. 

Löpande arbete 

  Strategiskt utsedda förskolor vid extraordinära händelser för 

att säkerställa vatten och elförsörjning. 

Löpande arbete 



Robust och säker ledning i 
kris orsakat av 
klimatförändringar. 

Förberedelse för oförutsedda 

händelser. 

Förskoleförvaltningen har en väl utarbetad krisplan. Pågående 

  Planera för en krisövning inom förvaltningen kopplat till 

effekter av klimatförändring såsom skogsbränder eller 

översvämningar. 

2021/2022 
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Grundskolenämndens handlingsplan för Energi och klimatstrategi   

Fokusområden (9st)     
Strategier för minskad 
klimatpåverkan 

Mål Aktiviteter Kortsiktigt Långsiktigt 

Fossilfri vägtrafik och ökat 
antal resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik. 

Minska utsläpp i samband 
med resor. 

Förvaltningen arbetar utifrån Borås Stads riktlinjer 
för resor där dessa fyra principer efterlevs 

 Pröva om resan kan ersättas med andra 
mötesformer. 

 Gå, cykla eller åk kollektivt. 
 Undvik resor med privat bil i tjänsten. 
 Föredra biogas- och elfordon vid inköp. 

Förvaltningen klimatkompenserar för de flygresor 
som genomförs i verksamheterna, bland annat 
genom satsningar på digital mötesteknik, 
energieffektiv utrustning.  
 

Pågående Minska utsläpp i 
samband med resor. 

  Arbete hemifrån medför att utsläpp i samband med 
resor till och från arbetet minskar. Fysiska möten 
kommer kombineras med digitala möten. 

Fortsätta med 
digitala möten där 
det fungerar. 

Höja acceptans för 
digitala möten. 

  Analysera resestatistik för resor i tjänst i 
förvaltningen.  

 Årligen. 

  Ta fram en tydlig rutin med undantagsfall då det är 
tillåtet att använda privatbil i tjänst och 
implementera denna.   

2022.  
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  Genomföra resvaneundersökning av central 
administration i förvaltningen. 

 Årligen. 
 

  Delta i kampanjen ”Cykelvänlig arbetsplats”. 
Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsg. 32 central- 
administration deltar sedan 2018. 

På egna ben - Projekt för elever i årskurs 4-6 under  
v. 38-42 med Hållbart resande Väst. Syftet är att lära 
elever om hållbara resvanor, hälsa och 
trafiksäkerhet. När eleverna tar sig till och från 
skolan genom att gå, cykla eller på andra sätt 
undvika bilen samlar de poäng tillsammans. Med 
sina poäng tävlar klassen mot andra deltagande 
klasser om fina priser. På utvalda skolor görs också 
resevaneundersökningar. Målsättningen är att öka 
andel elever som deltar i kampanjen varje år. 

 Årligen. 
 

  Vaktmästarna planerar sina resor/besök på skolorna 
och lägger upp lämplig rutt samt samåker för att 
minska körsträckor och bilanvändning. 

Pågående. Alla resor i tjänst är 
planerade med lämplig 
resväg och är fossilfria. 

Byggnation med låg 
klimatpåverkan. 

Vid byggnation av nya 
skolor sträva efter låg 
klimatpåverkan. 

Grundskoleämnden har antagit riktlinjer för 
nybyggnation och ombyggnation av skolor. 
Riktlinjerna används som beställningsunderlag till 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) vid 
nybyggnation och ombyggnation av skola. 

Revideras under 
2022 

Mindre klimatpåverkan 
vid nybyggnation. 

Resurseffektiv konsumtion 
och produktion. 

Vid inköp av kost och 
tillagning av måltidersträva 
efter resurseffektivitet. 

Kostverksamheten ansvarar för planering och 
tillagning av måltider som är klimatanpassade.  
Under 2021 är snittet per rätt 0,7 kg CO2e 

Matsvinn ska 
mätas på alla 
skolor. 

Arbete med matsvinn 
ska vara en naturlig del i 
det pedagogiska arbetet.  
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(koldioxidekvivalenter)/måltid). 
Kostverksamheten väger och följer upp sitt 
matsvinn varje dag för att minska matsvinnet. 
Målsättningen är att komma ner under 7 % till år 
2030 (max 45g/portion). 

Pedagoger på skolorna ansvarar för att anmäla 
förändringar i elevantal inför måltider. 
Kostverksamhetens menyer har redan nått 
klimatlöftet med maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i 
snitt.  

Inköp av läromedel, lek-och övrigt material sker 
enligt upphandlingsavtal med miljöanpassade och 
giftfria produkter. 

Pågående. Endast giftfria material 
väljs. 
 
 

Lokalvård arbetar aktivt med att minska användning 
av kemikalier genom att utbilda personal, optimera 
dosering av kemiska produkter och använda sig av 
kemikaliefria städmetoder. 

Pågående. 
 

Kemikaliefria 
städmetoder används. 
Endast miljövänliga 
kemiska produkter väljs 
med rätt dosering.  
 

 Giftfri skola. 

Kostverksamheten fasar ur platsredskap och 
teflonpannor. 

Pågående. 
 

Inga redskap/material 
med plast/teflon 
används i storkök. 

 Resurseffektiv konsumtion. Följer förvaltningens rutin för källsortering.   
Vi återanvänder: kurslitteratur, läromedel, 
arbetskläder, datorer, inventarier, möbler och 
kontorsmaterial. 

Pågående. Färre inköp. 
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Samarbete med Återbruket, Sociala 
omsorgsförvaltningen. 

Resurseffektiv 
energianvändning och –
försörjning. 

Minska onödig 
energianvändning. 

Se över möjligheten att installera rörelsesensorer för 
resurseffektiv energianvändning i administrativ lokal 
samt utomhus. 

Utreda behov på 
kvalitetsdialoger 
om lokalernas 
beskaffenhet. 

Minskad onödig 
energianvändning. 

  Inkludera information om energianvändning via 
solceller i undervisningen. 

Inventera antal 
skolor med 
solceller. 

Ökad kunskap om 
energianvändningen 
från solceller. 

Ökad lagring och upptag av 
koldioxid. 
 

Ta vara på befintlig 
växtlighet. 

I samverkan med Lokalförsörjningsnämnden 
eftersträva att öka förekomsten av träd och grönytor 
på skolenheternas utegårdar. 

Lyfta frågorna vid 
samverkansmöten 
mellan politiker 
och tjänstemän i 
respektive 
förvaltning och 
beakta vid 
ombyggnationer 
och andra arbeten 
på skolgårdarna. 

Ökad koldioxidlagring. 
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Strategier för 
klimatanpassning 

Mål Aktiviteter Kortsiktigt Långsiktigt 

Integrering av 
klimatanpassning i 
kommunkoncernens 
verksamheter. 

Barn ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur 
olika val kan bidra till en 
hållbar utveckling. 
 
Klimathänsyn och hållbar 
livsstil ska bli en självklar 
del av vardagen för nästa 
generations boråsare. 

Miljöperspektivet i undervisning följer Läroplanen 
för grundskola (Lgr 11) som har koppling till målen 
inskrivna i Agenda 2030. Utöver undervisning 
anordnar skolor exempelvis skräpplockardagar med 
Håll Sverige Rent. Skolor arbetar med grön flagg 
som är en metod för ett strukturerat arbete med 
miljöfrågor.  
 
Utbilda elever till klimatsmarta boråsare. 

Pågående Elever har kunskap om 
hållbar utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimatanpassning i den 
fysiska planeringen av 
befintlig bebyggelse. 

Ökat skydd mot 
klimatförändring. 

Utbyggnation av solskydd på skolorna. Pågående Alla skolor ska vara 
godkända vid tillsyn. 

Trygg och säker teknisk 
infrastruktur i ett förändrat 
klimat. 
 

Hållbar teknisk 
infrastruktur. 

Grundskolenämnden har valt att inte fokusera på 
detta område. 

  

Robust och säker ledning i 
kris orsakat av 
klimatförändringar. 

Nämnden är väl förberedd 
för oförutsedda händelser. 

Grundskoleförvaltningen har en väl utarbetad 
krisplan. 

Implementera 
nya planen. 

Alltid ha en uppdaterad 
och aktuell plan. 

  Planera för en krisövning inom förvaltningen 
kopplat till effekter av klimatförändring såsom 
skogsbränder eller översvämningar. 

Planera för 
krisövning. 

Krisövning genomförd. 



 
  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan för Energi och klimatstrategi 2022  
 
Fokusområden (9 stycken)    
Strategier för minskad 
klimatpåverkan 

Mål Aktiviteter Nämndens ambition 

Fossilfri vägtrafik och ökat 
antal resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik. 

Minska utsläpp i samband med 
resor. 

Förvaltningen arbetar utifrån Borås Stads riktlinjer 
för resor där dessa fyra principer efterlevs 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra 
mötesformer. 

2. Gå, cykla eller åk kollektivt. 
3. Undvik resor med privat bil i tjänsten. 
4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp. 

Förvaltningen klimatkompenserar för de flygresor 
som genomförs i verksamheterna, bland annat 
genom satsningar på digital mötesteknik, cyklar, 
energieffektiv utrustning och simulatorer i vissa 
undervisningsmoment som innefattar 
fordonskörning. 

Minska utsläpp i 
samband med resor. 

Byggnation med låg 
klimatpåverkan. 

Vid byggnation av nya 
gymnasieskolor sträva efter låg 
klimatpåverkan. 

Förvaltningen har valt att inte fokusera på detta 
område. 
 
 
 
 
 

 



Strategier för minskad 
klimatpåverkan 

Mål Aktiviteter Nämndens ambition 

Resurseffektiv konsumtion 
och produktion. 

Vid inköp av kost och 
tillagning av kost sträva efter 
resurseffektivitet. 

Förvaltningen har förbundit sig att delta i 
kraftsamlingen ”Klimat 2030 - Västra Götaland 
ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan 
med bland annat Borås Stad. Intentionerna med 
kraftsamlingen är att minska utsläppen av 
växthusgaser samt att utsläppen från 
västsvenskarnas konsumtion ska minska och 
förvaltningen har uppdraget att minska matsvinnet 
och minska klimatavtrycket i skolrestaurangerna. 

Förvaltningen har fastställda mål när det gäller 
KRAV-certifiering och andel ekologiska och 
närproducerade produkter i skolrestaurangerna. 

Miljöföreningar på skolorna planerar 
klädesbytardagar. 

Att på sikt få ner 
matsvinnet i skolorna 
som på så vis minskar 
utsläppen av 
växthusgaser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att minska onödig 
klädkonsumtion. 

Resurseffektiv 
energianvändning och –
försörjning. 

Minska onödig 
energianvändning. 

Lampor i skolornas lokaler byts succesivt ut till 
lågenergiförbrukande. Belysningen går på tidkanal 
för att ha kontroll på när belysning ska vara på och 
av och därmed inte förbruka el i onödan. 
Rörelsesensorer finns i de allmänna utrymmen, 
återigen för att lampor ska lysa när det behövs. 
Ventilationen på skolorna är tidsinställd i 
förhållande till verksamhetstiden. Solcellspaneler är 
installerade på vissa skolor för att till viss del hjälpa 
till med elförsörjningen. 

Att minska onödig 
energianvändning. 



Strategier för 
klimatanpassning 

Mål Aktiviteter Nämndens ambition 

Ökad lagring och upptag av 
koldioxid. 

 Förvaltningen har valt att inte fokusera på detta 
område. 

 

Integrering av 
klimatanpassning i 
kommunkoncernens 
verksamheter. 

Elever och personal ges 
möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur olika val kan 
bidra till en hållbar utveckling. 

Undervisning på gymnasiet utifrån Läroplan (GY 
11) 
Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna 
insikter så att de kan dels själva medverka till att 
hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till de övergripande och 
globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa 
hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling. 
Samtliga gymnasieskolor är miljöcertifierade via 
Grön Flagg och Vuxenutbildningen och 
Utbildningskontoret är certifierade enligt Svensk 
Miljöbas. Förvaltningen arbetar också med 
systematisk miljöutbildning av alla medarbetare. 

Elever ska få kunskap 
om hållbar utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalen ska få 
kunskap om hållbar 
utveckling. 

Klimatanpassning i den 
fysiska planeringen av 
befintlig bebyggelse. 

 Förvaltningen har valt att inte fokusera på detta 
område. 

 

Trygg och säker teknisk 
infrastruktur i ett förändrat 
klimat. 

 Förvaltningen har valt att inte fokusera på detta 
område. 

 

Robust och säker ledning i 
kris orsakat av 
klimatförändringar. 

 Förvaltningen har valt att inte fokusera på detta 
område. 
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Kort introduktion 
Bakgrund 
I december 2020 antog Borås Stad en ny Energi- och klimatstrategi som syftar till att konkretisera 
den lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Strategin fastslår nio 
prioriterade fokusområden som varje verksamhet inom kommunkoncernen behöver arbeta med. 
Varje bolag och förvaltning ska ta fram en handlingsplan som redovisar hur respektive verksamhet 
planerar att realisera strategin. Det här dokumentet utgör LFN´s handlingsplan för att realisera 
Borås Stads Energi- och klimatstrategi.  

Lokalförsörjningsnämndens (LFN) uppdrag och ansvar 
Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion 
samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och 
anläggningar med god tillgänglighet. 

• Lokalresursplanering 
• Ny- och ombyggnad 
• Teknisk och ekonomisk förvaltning 

Lokalförsörjningsförvaltningens (LFF) organisation 

LFF har 49 anställda och är uppdelad i tre avdelningar och en Stabsenhet (innehåller 
stödfunktioner):  

• Hyres- och förvaltningsavdelningen 
• Drift- och förvaltningsavdelningen 
• Byggavdelningen 
• Stabsenhet 

 
Klimatkommittén 
Klimatkommittén är en grupp tjänstemän som arbetar med genomförandet av Borås Stads 
koldioxidbudget och energi- och klimatstrategi. Klimatkommittén består av energi- och 
klimatsamordnare från Miljöförvaltningen samt strategisk samhällsplanerare, ekonomichef och 
energi-och klimatstrateg från Stadsledningskansliet. 
 
 
Strategiska gruppen- Samhällsbyggnadsprocessen (se bilaga 1) 
Samhällsbyggnadsprocessen har koppling till ett flertal strategiska områden i energi- och 
klimatstrategin. Då processen involverar flera nämnder har ett gemensamt kapitel formulerats till 
respektive nämnds handlingsplan. Utöver kapitlet har varje nämnd egna åtgärder och ambitioner i 
respektive handlingsplan. 

Arbetet med att identifiera och följa upp åtgärder där flera nämnder behöver samverka kommer 
pågå kontinuerligt framöver. Strategiska gruppen är styrgrupp för arbetet. En arbetsgrupp tillsätts 
med representanter från alla förvaltningar som är representerade i strategiska gruppen. 

De nämnder som har detta gemensamma kapitel är Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Arbetssätt 

Den 17 mars 2021 genomförde Klimatkommittén, en workshop med tjänstepersoner vid 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) i syfte att stötta förvaltningen i arbetet med energi- och 
klimatstrategin och påbörja underlaget till förvaltningens handlingsplan. Under hösten 2021 
etablerades en arbetsgrupp med åtta deltagare från respektive avdelning för att ta fram en 
handlingsplan:          

• Kartlägga Nu-läge inom Energi-och Klimatstrategin´s nio områdena 
• Prioritering och beslut om mål och aktiviteter 
• Revidering, formalia, förankring                                                                                             

Arbetet genomförs med regelbundna avstämningar med ledning och dialog med nämnd.   

Samhällsbyggnadsprocessen (se bilaga 1):                                                                                             
Input från den gemensamma Samhällsplaneringsprocessen har infogats under respektive område i 
LFN´s handlingsplan , och dokumentet ”Kapitel samhällsbyggnadsprocess” bifogas som bilaga. 
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Energi- och Klimatstrategin´s nio prioriterade områden 

UTSLÄPPSMINSKNING 
 

 

 

 

 

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och 
kollektivtrafik 
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och 
minskar för långsamt, trots att det finns beprövade lösningar och 
fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna utsläpp från 
persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög 
prioritet. Borås Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner 
och näringsliv att minska körsträckor, att skapa effektivare 
godstransporter, att kunna välja hållbara bränslen och el och att kunna 
välja gång, cykel och kollektivtrafik som transportsätt. 

 

 

 

 

 

Resurseffektiv konsumtion och produktion 
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av 
boråsarnas individuella utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. 
Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta och potentialen att 
agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska 
fokusera på fem områden. 

*Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioriteringen 
på minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära 
användningsmodeller och minskad avfallsmängd. En ökad prioritering 
kräver en noggrann avvägning mot andra krav på kvalité och 
hållbarhet.  
*Öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa 
strukturella förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer 
hållbart och cirkulärt. Det hållbara valet ska vara självklart och lätt. 
*Stödja det lokala näringslivet i en klimatomställning genom att erbjuda 
bland annat rådgivning och samordning.  
*Stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och 
underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck. 
Utbilda barn och unga till klimatsmarta boråsare. Klimathänsyn och 
hållbar livsstil ska bli en självklar del av vardagen för nästa generation 
boråsare. 

 

 

 

 

Resurseffektiv energianvändning och –försörjning                              
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, 
behöver de positiva satsningarna på fjärrvärme och 
kraftvärmeproduktion fortsätta samtidigt som det väntar nya 
utmaningar. Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av 
värme och el som ofta innebär beroende av fossil energi. För att gynna 
en ökad produktion av hållbar el med lokal användning behöver 
kommunkoncernen Borås Stad undersöka möjligheter att lagra energi 
över kort och lång tid. Utöver dessa utmaningar behöver vi också 
fokusera på hushållning med energi. Även hållbara, förnybara bränslen 
och solceller har en miljö-och klimatpåverkan, därför är en minskad 
energi-och resursanvändning alltid prioriterad. 

 

 

 

 

Byggnation med låg klimatpåverkan                                            
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt 
byggprocesser är områden som orsakar stora utsläpp. Utsläppen mäts 
och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås Stad 
ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial 
och byggprocesser som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. 
Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under byggskedet, kräva låg 
energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 

FOSSILFRI 
VÄGTRAFIK  

RESURSEFFEKTIV 
KONSUMTION OCH 

PRODUKTION 

RESURSEFFEKTIV 
ENERGIANVÄNDNING 
OCH -FÖRSÖRJNING 

BYGGNATION MED LÅG 
KLIMATPÅVERKAN 
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Ökad lagring och upptag av koldioxid                                                     
Det räcker inte att minska utsläppen, utan kommunkoncernen måste 
även se över möjligheterna att skapa så kallade negativa utsläpp, det 
vill säga upptag av koldioxid. Mark och skog som Borås Stad äger och 
förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom ökat 
kunskapsutbyte mellan Borås Stad och andra aktörer kan alla parter 
utveckla sitt arbete med att optimera markanvändning och skogsbruk 
ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda och lagra 
koldioxid ska undersökas och implementeras. 

 

STRATEGIER FÖR KLIMATANPASSNING 
 

 

 

 

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 
verksamheter 
Borås Stad behöver integrera anpassningen i kommunkoncernens 
berörda verksamheter. Den kommunövergripande samordningen som 
berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas med strukturell 
kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen. 

 Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 
bebyggelse 
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att 
hantera klimatets förändringar. Kommunkoncernen ska utveckla 
kommunkoncernens fastighetsbestånd, både nya och befintliga 
bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare och blötare 
klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata 
fastighetsbeståndet blir klimatanpassat. 

 Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 
I ett förändrat klimat kommer vår infrastruktur utmanas. Funktionen av 
anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i 
samhälle behöver säkerställas så att de fungerar oavsett väder och 
klimat. 
 
 
 

 

 

 

 

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera 
krissituationer, även i ett förändrat klimat. I kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 
analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser. 

 

 

ÖKAD LAGRING & 
UPPTAG AV CO2 

KLIMATANPASSNING I 
DEN FYSISKA 

PLANERINGEN 
& BEFINTLIG 
BEBYGGELSE  

TRYGG OCH SÄKER 
TEKNISK  

INFRASTRUKTUR  I ETT 
FÖRÄNDRAT KLIMAT 

INTEGRERING AV 
KLIMATANPASSNING i 

BORÅS STAD 

ROBUST OCH SÄKER 
LEDNING I KRIS 

ORSAKAT AV KLIMAT-
FÖRÄNDRINGAR 
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Nuläge inom Utsläppsminskning 

Område; Fossilfri vägtrafik och antal resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik 

Målsättningar som LFF jobbar mot:                                                                                    
- Plan för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon                                                                           
- Klimatlöfte; Våra nya personbilar är fossilfria (Klimat 2030, Länsstyrelsen Västra Götaland) 

Samarbetsgrupper:                                                                                                                
- Deltar i arbetsgrupp Mobility Management (Borås Stad)                                                                             
- Deltar i samarbetsgrupp för laddinfrastruktur (Borås Stad). 

Kort beskriving av LFF´s nuläge inom område Fossilfri vägtrafik:                                                                                                                  
LFF har i nuläget ingen personal som har tjänstebil. I det fall det blir aktuellt att upphandla 
tjänstebilar, så kommer upphandling att innehålla krav motsvarande Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskriterier för personbilar. 

I entrén till LFF finns en elcykel och en vanlig cykel som personalen kan låna. LFF har även inköpt 
utrustning för att underlätta digitala möten, vilket bidrar till att minska biltrafik.  

Vid nybyggnationsprojekt styrs antal cykelställ som projekteras av P-norm. I P-norm finns ett krav 
för antal cykelställ relaterat till person-antal (anges i %).                                                                         
I det fall verksamheter i befintliga fastigheter önskar tillbygga cykelförråd, så skall verksamheten 
inkomma med en ansökan om verksamhetsanpassning till LFN´s diarium. 

LFN har inlämnat en ”Plan för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon”. Det har dock inte 
inkommit några beställningar för installation av laddstolpar från verksamheter. 1 Januari 2025 
börjar en ny förordning gälla som ställer krav på laddinfrastruktur för bland annat befintliga 
byggnader ska finnas. Vilket LFF strävar mot att uppfylla tillsammans med den plan LFN tagit fram. 
En person är sedan september 2021 tillsatt hos LFF för att stötta verksamheter som önskar 
beställa laddstolpar. LFF deltar i samarbetsgrupp inom Borås Stad, där det arbetas kring aktiviteter 
och målsättningar för att installera laddstolpar. 

LFF deltar i Borås Stad´s nätverk för Mobility Management som syftar till att uppnå ett mer hållbart 
resande bland de som bor och verkar i Borås med hjälp av beteendeförändrande åtgärder.               

Beskrivning av nuläge för gemensamma Samhällsbyggnadsprocessen (se bilaga 1) :                                                                                                                                
Nämnderna påverkar utvecklingen genom att arbeta för förtätning på hårdgjorda ytor enligt 
översiktsplanen och genom att styra trafiken genom parkeringsreglering genom bland annat 
parkeringsprogram, parkeringsregler och parkeringsköpsavtal. Borås blir mer transporteffektiv 
genom att Borås Stad planerar för att kommunal service i stor utsträckning går att nå utan bil. 
Borås Stad främjar gång, cykling och kollektivtrafik bland annat genom utbyggnad av 
cykelvägnätet och genom mobility management-åtgärder. Hållbara resor till skolan främjas genom 
projekt och fysiska åtgärder. 
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Vad kan LFF utveckla:                                                                                                                
Jobba vidare i gruppen för samverkan kring laddinfrastruktur, identifiera och tydliggöra 
kostnadsfrågor samt hitta verksamheter som önskar installera laddstolpar. Därutöver inleda 
pilotprojekt för laddstolpar vid egna fastigheter. Att implementera den förordning som börjar gälla 1 
januari 2025 om att minst en laddpunkt ska finnas per 20e parkeringsplats för befintliga byggnader. 

Tillbyggnad av cykelförråd i befintliga fastigheter efter beställning för verksamhetsanpassning från 
verksamheter. 

Ev inköpa el-moped, för att främja att LFF´s egna personal lätt ska kunna välja ett fordon med 
fossilfritt drivmedel. 

Deltagande i strategiska gruppen Samhällsbyggnadsprocessen (se bilaga 1) :                                                                       
Aktivitet/Mål på kort sikt; Se över hur beslutsunderlag kan tydligare visa hur åtgärder påverkar 
koldioxidbudgeten samt de tre hållbarhetsperspektiven. Vilka steg behöver göras, på vilken nivå 
(projektstorlek) och av vilken organisation. Ansvarig: Alla fem nämnder 
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Område; Resurseffektiv konsumtion och produktion 

Målsättningar som LFF jobbar mot:                                                                                    
LFF har inga målsättningar inom området.                                                                      

Samarbetsgrupper:                                                                                                                         
- Har deltagit i framtagande av den regionala avfallsplanen.                                                                               
- Deltar i Borås Rent & Snyggt                                                                              

Kort beskrivning av LFF´s nuläge inom område Resurseffektiv konsumtion och 
produktion:                                                                                                                                
Några större inköp av livsmedel görs inte av LFF.                                                                       
Inköp av datorer görs av Dataservice.                                                                                             
Telefoner hyrs under 2 år, inköp av telefoner görs av Servicekontoret.                            
Kontorsmaterial beställs för det mesta genom Agresso, ibland görs direktinköp av kontorsmaterial 
hos Staples (i Borås).                                                                                                         
Kontorsmöbler köps in via upphandlad leverantör (RAM-avtal upprättat av Koncerninköp). 

Vad kan LFF utveckla:                                                                                                                
Arbetsgruppen anser att LFF har liten potential för påverkan inom detta område.                            
Inköp av byggvaror tas upp i område, Klimatsmart byggnation. 
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Område; Resurseffektiv energianvändning och -försörjning 

Målsättningar som LFF jobbar mot i Borås Stads ägda fastigheter:                                                                                              
- Miljömål 4b, I nybyggnation och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 15% 
lägre för bostäder och minst 30% lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR    

-Miljömål 4c, Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska 
med 15 procent från 2016.                                                                                 

Samarbetsgrupper:                                                                                                                         
- Deltar i nätverk Energi och Bygg (Borås Stad).                                                                                   
- Deltar i nätverk genom Energikontoret Väst (regionalt nätverk)                                                                                

Kort beskrivning av LFF´s nuläge inom område Energieffektiv energianvändning 
och –produktion:                                                                                                                                
LFF`s driftenhet driver energieffektiviserings projekt i Borås Stads befintliga ägda fastigheter bl.a. 
genom:                                                                                                                                                  
- analys av energistatistik är en naturligt ingående komponent                                                                                                                     
- att installera solceller.                                                                                                                               
- att göra installation av bergvärme pumpar, luft/luft och solvärme-pumpar vid direkt-el- 
konverteringar.                                                                                                                                                       
- att ersätta gammal belysning med ny energieffektiv LED-belysning                                                             
- att ersätta gammal ventilation med ny energieffektiv ventilation                                                                  

I nuläget finns ett fåtal fastigheter där eldningsolja finns kvar, eldningsolja används i dessa 
fastigheter som spets/reserv-energi. 

Vid större nybyggnationer och större ombyggnader görs energieffektiviseringar, bl.a. genom:                   
- ställa krav för Miljömål 4b vid upphandling av byggprojekt                                                                         
- installation av solceller 

LFF redovisar årligen energianvändning och energiproduktion för fastigheter som ägs av Borås 
Stad till Miljöförvaltningen. 

Under 2020 bidrog solceller på fastigheter ägda av Borås Stad med energiproduktion ca 620 MWh 
(motsvarar energiförbrukning för ca 30 villor).  

Vad kan LFF utveckla:                                                                                                                
Arbetsgruppen anser att vi skulle fortsätta utveckla arbetet med att:  

-  se över möjlighet för att ta bort/ersätta eldningsolja för uppvärmning i Borås Stad´s fastigheter.  

- i sambad med om- och nybyggnationer i inhyrda fastigheter skall möjlighet till 
energieffektivisering beaktas. 

 - analyseras energistatistik för ägda fastigheter, dra slutsatser och att utifrån detta uppstarta 
energiförbättringsprojekt (detta är en naturligt ingående komponent i driftenhetens arbete) 
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Område; Byggnation med låg klimatpåverkan 

Målsättningar som LFF jobbar mot i Borås Stads ägda fastigheter:                                                                                              
- Miljömål 3a, Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 

- Andel kvalitetssäkrade nybyggda byggnader med särskilt fokus på fukt, ljud och innemiljö. 

- Hur säkerställer ni att material är inom kategorin A och B (i undantagsfall kategori C) inom  
Sunda Hus databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

- Klimatlöfte; Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation (Klimat 2030, 
Länsstyrelsen Västra Götaland) 

Samarbetsgrupper:                                                                                                                         
-Deltar i nätverk Energi och Bygg (Borås Stad).                                                                                   
-Deltar i nätverk genom Energikontoret Väst (regionalt nätverk)                                                                                

Kort beskrivning av LFF´s nuläge inom område Byggnation med låg klimatpåverkan:              
Nybyggnation, om-och tillbyggnad i egen regi:                                                                                    
Upphandling för större byggprojekt läggs ut via Tendsign av Byggenheten. Miljökrav ställs idag via 
Miljöprogram och hänvisning till miljömål 3a för Borås Stad’. Miljökraven innefattar bl.a. att 
byggmaterial ska vara klassificerade A eller B i Sunda Hus miljödatabas. 

LFF´s byggenhet utarbetar rutiner och arbetssätt kopplat till lagstiftningens krav på 
klimatdeklarationer som införs 2022. LFF följer den nationella strategin att först utarbeta arbetssätt 
kring framtagande av klimatkalkyler innan man sätter interna målsättningar i form av kravnivåer. 

Befintliga fastigheter:                                                                                                                              
Vid byggprojekt i befintliga fastigheter, görs större upphandlingar via RAM-avtal (görs av 
Koncerninköp), och ibland görs mindre upphandlingar av fastighetsförvaltare. I mindre 
underhållsprojekt ställs idag krav för att entreprenörer ska uppfylla miljömål för Borås Stad, vilket 
bl.a. kan innebära krav på att varor ska uppfylla Sunda Hus klassificering A eller B. 

 
                                                                                                   

Vad kan LFF utveckla:                                                                                                                
Arbetsgruppen anser att vi skulle fortsätta utveckla arbetet för att:  

- få bättre samordning för att försöka undvika tillfälliga lokaler (paviljonger), t.ex att flytta om, jobba 
mera med lokalinventering. Fortsätta arbetet med LRP (Lokalresursplan). 

- verka för att i ett tidigt skede bjuda in verksamheten Återbruk (ALF) för inventering av ytor, objekt 
och inventarier som skall avyttras, byggas om eller lämnas för att kunna nyttja återanvändning. 

- höja kompetens för att kunna ställa klimatkrav vid upphandlingar av byggprojekt. 

- öka kompetens för klimatkalkylering i projekt. 
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Område; Ökad lagring och upptag av CO2 

Målsättningar som LFF jobbar mot:                                                                                 
LFF har inga målsättningar inom området.                                                                                

Samarbetsgrupper:                                                                                                                                                                                                          

Kort beskrivning av LFF´s nuläge inom område Ökad lagring och upptag av CO2:                       
För Gässlösa skola har det projekterats takpapp som består av material som ska kunna binda 
CO2.                                                                                                                                                  
Vid projektering av nya skolor så planteras det träd på skolgårdar.                                            
Sedumtak finns på ett mindre antal befintliga fastigheter.    

Det råder en osäkerhet i arbetsgruppen kring om det är bra för fastigheter med gröna tak, och 
behov av ökade resurser då gröna tak ska skötas.            

Beskrivning av nuläge för gemensamma Samhällsbyggnadsprocessen (se bilaga 1):                                                                                                                                
Översiktsplanen följs inte konsekvent nog där förtätning ska främst ske på redan ianspråktagen 
yta. Definitionen lämnar för stort utrymme för olika tolkningar.  

Vid nybyggnation ökas graden av trä som byggnadsmaterial. 

                                                                                                       

Vad kan LFF utveckla:                                                                                                         
Arbetsgruppen anser att det vid inköp av träd skulle kunna väljas träd med stor förmåga att binda 
CO2.                                                                                                               
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Nuläge inom Klimatanpassning 
Område; Integrering av klimatanpassning i Borås Stad 

Målsättningar som LFF jobbar mot:                                                                                                
- LFF jobbar med att ta fram en handlingsplan för att realisera Borås Stad´s Energi- och 
Klimatstrategi.                                                                                   

Samarbetsgrupper:                                                                                                                          
- Deltar i nätverk för kontaktpersoner som koordinerar arbete för att ta fram Handlingsplan för att 
realisera Borås Stad´s Energi- och Klimatstrategi.                                                                                                                                                                                              

Kort beskrivning av LFF´s nuläge inom område Integrering av klimatanpassning i 
Borås Stad:                                                                                                                              
LFF fortsätter att jobba för att integrera Borås Stad´s Energi- och Klimatstrategi genom att vid 
behov revidera handlingsplanen och arbeta vidare med mål/aktiviteter kopplat till denna.                     

 

Vad kan LFF utveckla:                                                                                                          
LFF fortsätter att jobba för att integrera Borås Stad´s Energi- och Klimatstrategi genom att vid 
behov revidera handlingsplanen och arbeta vidare med mål/aktiviteter. 
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Område; Integrering av klimatanpassning i den fysiska 
planeringen och befintlig bebyggelse 

Målsättningar som LFF jobbar mot:                                                                                                  
LFF har inga målsättningar inom området.                                                                                                                                                                                  

Samarbetsgrupper:                                                                                                                          
- Deltar i Lokaliseringsgrupp (Borås Stad) som tittar på att tomter är lämpliga för byggnation.                                                                                                                                                                                              

Kort beskrivning av LFF´s nuläge inom område Integrering av klimatanpassning i 
den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse:                                                                
LFF´s byggavdelning deltar i Lokaliseringsgrupp inom Borås Stad, där man tittar på lämpliga 
tomter för byggnation. Inom Lokaliseringsgruppen är deltagarna medvetna om klimatets 
förändringar och klimatanpassning finns med på agendan.     

Beskrivning av nuläge för gemensamma Samhällsbyggnadsprocessen (se bilaga 1):                                                                                                                                    
Driftfrågan kan skapa konflikt, det den ena planerar för innebär merarbete för en annan 
verksamhet vilket inte alltid tas höjd för. Arbetet med området saknar flera arbetssätt idag. 
Kartläggning av t.ex. skyfall, riskhanteringsplaner MSB och annat underlagsmaterial är på gång. I 
detaljplaner ser vi till att utgångar klarar höga vattennivåer. Vi ser till att höja marken vid Viskan 
och skapar dagvattendiken mm. Hänsyn ska tas till eventuella höga flöden genom att 
byggnader/lokaler får delvis högre grunder för att motverka vatteninsläpp. Kraven finns på att klara 
av högsta flöden på Viskan och skyfall 200 års-scenarier. Detta konkreta innebär upphöjda entréer 
där det behövs och som det framgår i texten regngardens med lokala fördröjningsmagasin. Vi ingår 
dock i vattengruppen och där planerar man för en långsiktigt större lösning som kan innebära t.ex 
förhöjning av Öresjön uppströms. 

                                

Vad kan LFF utveckla:                                                                                                         
LFF kan t.ex verka för att få mindre asfaltsytor och mera grönytor på skolgårdar. Frikyla och 
”Gröna tak” är exempel på teknik som skulle kunna användas vid lämpliga tillfällen.  

Deltagande i Samhällsbyggnadsprocessen (se bilaga 1) :                                                                                  
-På kort sikt; Den nya skyfallskarteringen ska analyseras när den är klar, och möjliga nya 
arbetssätt utifrån karteringen ska undersökas. Ansvarig nämnd: Alla nämnder                                                                                                                                        
-På lång sikt; Ta fram förslag på ÖP-komplettering om klimatanpassning (ex. översvämningar). 
Ansvarig: Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder 
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Område; Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat 
klimat 

Målsättningar som LFF jobbar mot:                                                                                   
LFF har inga målsättningar inom området.                                                                                                                                                                                 

Samarbetsgrupper:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kort beskrivning av LFF´s nuläge inom område Integrering av klimatanpassning i 
den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse:                                                                    
LFF ansvarar inte för infrastruktur, det förutsätts att el och vatten kan levereras fram till 
fastigheterna.                                                                                                                  
Reservaggregat finns bl.a. i Stadshuset.                                                   

 

Beskrivning av nuläge för gemensamma Samhällsbyggnadsprocessen (se bilaga 1) :                                                                                                                                   
Dagvattengrupp är tillsatt för ökat samarbete. BEMAB förstärker dagvattenanläggningen 
kontinuerligt. Områdena behöver vara större än detaljplaner. Ökar graden av självförsörjning 
genom fortsatt utbyggnad av solenergianläggningar. Tekniska nämnden bygger ut GC-vägar enligt 
plan. 

                              

                                

Vad kan LFF utveckla:                                                                                                
Utreda och ev förbereda med uttag för reservkraft.                                                                                             
Utforma solcellsanläggningar så att de levererar el även vid strömavbrott, ”ö-drift”.     
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Område; Robust och säker ledning i kris orsakat av 
klimatförändringar 

Målsättningar som LFF jobbar mot:                                                                                       
LFF har inga målsättningar inom området.                                                                                               

 

Samarbetsgrupper:                                                                                                                           

 

Kort beskrivning av LFF´s nuläge inom område Robust och säker ledning i kris 
orsakat av klimatförändringar:                                                                                                
Borås Stad har upprättat en Risk- och Sårbarhetsanalys.                                                                 
Området är uppe i den gemensamma Samhällsprocessen, där det arbetas med, kartläggning av 
t.ex. skyfall, riskhanteringsplaner MSB och annat underlagsmaterial är på gång.                                                                                                                            

 

Vad kan LFF utveckla:                                                                                                      
Deltagande i strategiska gruppen Samhällsbyggnadsprocessen.                                                                           
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Prioritering 
Av de nio strategiska områden i energi- och klimatstrategin har LFN/LFF störst potential att 
påverka områdena. 

 Fossilfri vägtrafik och antal resor med gång, cykel och kollektivtrafik 
Samverkar med: 
Plan för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon                                                                           
Klimatlöfte; Våra nya personbilar är fossilfria (Klimat 2030, Länsstyrelsen Västra Götaland) 

Deltagande i strategiska gruppen Samhällsbyggnadsprocessen (se bilaga 1) :                                                                       
Aktivitet/Mål på kort sikt; Se över hur beslutsunderlag kan tydligare visa hur åtgärder 
påverkar koldioxidbudgeten samt de tre hållbarhetsperspektiven. Vilka arbetssteg behöver 
göras, på vilken nivå (projektstorlek) och av vilken organisation. Ansvarig: Alla fem 
nämnder 

 
 

 Resurseffektiv energi-användning och försörjning 
Samverkar med:                                                                                                             
Miljömål 4b, I nybyggnation och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 
15% lägre för bostäder och minst 30% lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, 
BBR                                    
Miljömål 4c, Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska 
minska med 15 procent från 2016.                                                                                 
 

 Byggnation med låg klimatpåverkan 
Samverkar med:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Miljömål 3a, Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt 
hållbara. 

-Andel kvalitetssäkrade nybyggda byggnader med särskilt fokus på fukt, ljud och innemiljö.-
-Hur säkerställer ni att material är inom kategorin A och B (i undantagsfall kategori C) inom    
Sunda Hus databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer?                                                   

Klimatlöfte; Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation (Klimat 2030, 
Länsstyrelsen Västra Götaland) 
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Mål / Aktiviteter 
Inom område; Fossilfri vägtrafik och antal resor med  gång, cykel och 
kollektivtrafik 
 

På kort sikt:      

Att arbeta vidare med upprättad ”Plan för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon- 
Lokalförsörjingsnämnden”, och utveckla arbetet för att främja installation av laddstolpar vid Borås 
Stads fastigheter.                                                                                                                                      
Bringa klarhet i kostnadsfrågan och kunna ta fram en kostnadsplan. ????? KOSTNADSPLAN                                                                                                                              

 

Från Samhällsbyggnadsprocessen (se bilaga 1):                                                                                                     
Se över hur beslutsunderlag kan tydligare visa hur åtgärder påverkar koldioxidbudgeten samt de 
tre hållbarhetsperspektiven. Vilka arbetssteg behöver göras, på vilken nivå (projektstorlek) och av 
vilken organisation. Ansvarig: Alla fem nämnder 

 

På lång sikt: 

Laddinfrastrukturen vid Borås Stads fastigheter, ska på lång sikt vara så utbyggd, att vid inköp av 
nya fordon, ska el-drivna fordon kunna vara ett självklart val. 

 

 

Inom område; Resurseffektiv energi-användning och försörjning 
 

På kort sikt: 

Arbeta vidare med direktelkonverteringar, byte till LED-belysning, installera solcellsanläggningar, 
batterilager, optimera/justera och byta ut gammal utrustning gällande värme, ventilation och styr.  

Skaffa kompetens för klimatkalkylering inom energiområdet. 

 

På lång sikt: 

Undersöka möjlighet och teknik för att lagra elenergi.  

Kunna utföra klimatkalkyleringar, och ställa klimatkrav vid upphandling.  

Effektstyra el för att undvika effekttoppar. 
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Inom område, Byggnation med låg klimatpåverkan 

Mål 

Hela bygg- och förvaltningsprocessen i egen regi ska kännetecknas av hållbara val. Alla Borås 
Stads lokaler ska vara yt- och energieffektiva och byggda i hållbara material för att kunna stå i 
sekel framöver, snarare än decennier. Detta innebär bland annat klimatoptimerat materialval, 
effektiv hållbar energianvändning i byggprocesser och ökat återbruk och återvinning av 
byggmaterial. 

Aktiviteter 

LFF:s byggavdelning ska för kommande investeringsprojekt ta fram klimatdeklarationer.  

LFF:s byggavdelning ska utarbeta arbetssätt och rutiner för klimatkalkylering i sina projekt för att 
öka kunskapen om klimatavtrycket som investeringsprojekten leder till men också för att kunna 
göra medvetna materialval i projekten som leder till minskad klimatpåverkan. En sammanställning 
av gjorda val för minskad klimatpåverkan förs i alla projekt. Kloka val återanvänds i våra projekt 
genom kontinuerliga erfarenhetsåterföringar. 

LFF:s byggavdelning medverkar till nätverk mellan byggherrar inom Borås stads för att utbyta 
erfarenheter och kunskapsspridning.  

Klimatkalkyler tas fram för ett antal tidigare genomförda projekt för att skapa sig interna nyckeltal. 

Träbyggnation ska alltid prövas som ett alternativ i alla kommande investeringsprojekt. En prövning 
skall visa om det är möjligt och om inte ska orsakerna redovisas 

LFF:s miljöprogram uppdateras årligen för att säkerställa att våra byggarbetsplatser följer 
utvecklingen mot gröna byggarbetsplatser. 

Återbruksinventering skall utföras i alla projekt där det finns befintliga byggnader som skall rivas 
eller byggas om. Höja kunskapen om hur återbrukat material behöver hanteras i hela kedjan från 
återmontering, lagring, återmontering och garanti. 

Fördjupa kunskapen inom området återvinning. 

Fördjupa kunskapen inom området Gröna tak. 

Fördjupa kunskapen inom LCC för enskilda produktval. 

LFF:s byggavdelning etablerar kontakten med strategiska samarbetspartners på området 
klimatkalkylering, återbruk och återvinning som stöd i våra projekt. 

Solceller utreds i alla våra egna investeringsprojekt. 

All nybyggnation i egen regi byggs enligt krav för P-märkning, vilket är en kvalitetsstämpel på 
byggnaderna och innebär att de kommer vara hållbara över lång tid och innebära minskat behov 
av underhåll och reparationer.  
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Revidering, formalia och förankring 
Handlingsplan:  

Översänds till Miljö- och Konsument nämnden som ett informationsärende. 

Handlingsplanen arkiveras även i LFF´s verksamhetssystem IBinder, där översyn av 
handlingsplanen görs 1 ggn/år. Om det vid denna översyn framkommer att ändringar behöver 
göras i handlingsplanen, så startas ett ärende till LFN. 

 

Mål/Aktiviter: 
Mall för Mål/Aktiviteter läggs in i verksamhetssystemet IBinder och kontrolleras 1/ggn år m.a.p. om 
ändringar behöver göras. 

Mål/ Aktiviteter dokumenteras och  följs upp på K:// Energi- och Klimatstrategi, av ansvarig för 
respektive aktivitet. 

Mål/Aktiviteter sammanställs även årligen för att kunna rapporteras till Borås Stads årliga 
Klimatrapport. 
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Bilagor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalförsörjningsnämnden, Handlingsplan Energi-och Klimatstrategi 22(24) 

                             Bilaga 1 

Gemensamt kapitel för Borås Stads nämnder i samhällsbyggnadsprocessen 
Samhällsbyggnadsprocessen har koppling till ett flertal strategiska områden i energi- och klimatstrategin. Då 
processen involverar flera nämnder har ett gemensamt kapitel formulerats till respektive nämnds 
handlingsplan. Utöver kapitlet har varje nämnd egna åtgärder och ambitioner i respektive handlingsplan. 

Arbetet med att identifiera och följa upp åtgärder där flera nämnder behöver samverka kommer pågå 
kontinuerligt framöver. Strategiska gruppen är styrgrupp för arbetet. En arbetsgrupp tillsätts med 
representanter från alla förvaltningar som är representerade i strategiska gruppen. 

De nämnder som har detta gemensamma kapitel är Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. 

Prioritering 

Av de nio strategiska områden i energi- och klimatstrategin har den gemensamma 
samhällsbyggnadsprocessen störst potential att påverka områdena. 

 Fossilfri vägtrafik, 
 Ökad lagring och upptag av CO2,  
 Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse  
 Trygg och säker infrastruktur. 

Fossilfri vägtrafik 

Nuläget 

Nämnderna påverkar utvecklingen genom att arbeta för förtätning på hårdgjorda ytor enligt översiktsplanen 
och genom att styra trafiken genom parkeringsreglering genom bland annat parkeringsprogram, 
parkeringsregler och parkeringsköpsavtal. Borås blir mer transporteffektiv genom att Borås Stad planerar för 
att kommunal service i stor utsträckning går att nå utan bil. Borås Stad främjar gång, cykling och 
kollektivtrafik bland annat genom utbyggnad av cykelvägnätet och genom mobility management-åtgärder. 
Hållbara resor till skolan främjas genom projekt och fysiska åtgärder. 

Åtgärder på kort sikt 

Förtydliga roll och ansvarsfördelning för arbetet med mobility management (beteendepåverkan) och annan 
utåtriktat mobilitetsarbete. Ett förslag på ansvarsfördelning och nödvändiga resurser lämnas till Klimatrådet. 
Arbetet behöver synkas med trafikplanen som är under utarbetande. Ansvarig: Kommunstyrelse med hjälp 
av Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ta fram en gemensam vision för ett stationsområde som bygger på hållbart resande. Ansvarig: 
Kommunstyrelsen med tilltänkt projektorganisation för stationsområdet. 

Se över hur beslutsunderlag kan tydligare visa hur åtgärder påverkar koldioxidbudgeten samt de tre 
hållbarhetsperspektiven. Vilka arbetssteg behöver göras, på vilken nivå (projektstorlek) och av vilken 
organisation. Ansvarig: Alla fem nämnder 

Öka kunskap bland beslutsfattare och handläggare avseende positiv och negativ klimatpåverkan från 
trafikåtgärder. Under 2022 genomförs gemensamma utbildningar på områdena mobility management, 
cykelinfrastruktur och markomvandling. Ansvarig: Tekniska nämnden med bistånd av Kommunstyrelsen 

Utreda och testa verktyg för hållbarhetsbedömning av detaljplaner. Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden 

Revidera Cykelplanen 2021. Ansvarig: Tekniska nämnden  

Åtgärder på lång sikt 

Undersöka möjligheten för en omlastningsterminal för gods på järnväg. Ansvarig: Kommunstyrelsen 
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Ökad lagring och upptag av CO2 

Nuläget 

Översiktsplanen följs inte konsekvent nog där förtätning ska främst ske på redan ianspråktagen yta. 
Definitionen lämnar för stort utrymme för olika tolkningar.  

Vid nybyggnation ökas graden av trä som byggnadsmaterial. 

Åtgärder på kort sikt 

Utreda hur vi kan kräva kompensationsåtgärder när det sker markomvandlingar vid exploatering. Ansvarig: 
Kommunstyrelsen med bidrag från Tekniska nämnden 

Fortsätta testa och utvärdera verktyg för grönytefaktor. Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden 
tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. 

På lång sikt 

Definiera vilken mark som är lämplig för exploatering och vilken som är lämplig att bevara utifrån klimat, 
klimatanpassning och miljöperspektiv. Definitionen ligger till grund för samhällsplanering och strategiska 
markköp. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Undersöka hur kompensationsåtgärder kan tas med i ÖP, grönområdesplan eller andra övergripande 
styrdokument. Ansvarig Kommunstyrelsen 

Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse 

Nuläget 

Driftfrågan kan skapa konflikt, det den ena planerar för innebär merarbete för en annan verksamhet vilket 
inte alltid tas höjd för. Arbetet med området saknar flera arbetssätt idag. Kartläggning av t.ex. skyfall, 
riskhanteringsplaner MSB och annat underlagsmaterial är på gång. I detaljplaner ser vi till att utgångar klarar 
höga vattennivåer. Vi ser till att höja marken vid Viskan och skapar dagvattendiken mm. Hänsyn ska tas till 
eventuella höga flöden genom att byggnader/lokaler får delvis högre grunder för att motverka vatteninsläpp. 
Kraven finns på att klara av högsta flöden på Viskan och skyfall 200 års-scenarier. Detta konkreta innebär 
upphöjda entréer där det behövs och som det framgår i texten regngardens med lokala fördröjningsmagasin. 
Vi ingår dock i vattengruppen och där planerar man för en långsiktigt större lösning som kan innebära t.ex 
förhöjning av Öresjön uppströms. 

 

 

Åtgärder på kort sikt 

Förutsatt att investeringsmedel beviljas av kommunfullmäktige är konkreta klimatanpassnings-åtgärder 
föreslagna att genomföras i Tekniska nämndens regi (i vissa fall med stör av andra nämnder och akademin).  
Detta kan vara (dag-)vattenpark inom befintlig detaljplan, säkring av park- och gångvägar mot skyfall, 
säkring av vattendrag, justering av markhöjder på utsatt allmän plats. Om åtgärderna kräver ansökan för 
vattenverksamhet blir åtgärderna på lite längre sikt. 

Andra åtgärder på kort sikt kan till exempel vara strategiska markköp, klimatanpassad förvaltning av 
kommunens mark, styrning av arrendeavtal, och att identifiera vilken mark är som lämplig för exploatering 
utifrån klimat, anpassning och miljöperspektiv i sitt sammanhang. Se även CO2-lagring. 

Kompensationsåtgärder. Se CO2 lagring 

Grönytefaktorn. Se CO2 lagring 

Den nya skyfallskarteringen ska analyseras när den är klar, och möjliga nya arbetssätt utifrån karteringen ska 
undersökas. Ansvarig nämnd: Alla nämnder  
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Åtgärder på lång sikt 

Ta fram en handlingsplan för översvämning av Viskan, konkreta åtgärder utmed hela Viskan. Ansvarig: 
Miljö- och konsumentnämnden 

Ta fram en handlingsplan för dagvattenfrågan, öka fördröjning med mera. Stadens dagvattengrupp arbetar 
med frågan. Ett statligt arbete pågår också och förväntas vara klart under 2024. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Lämplighetspröva gamla planer, ifall det är lämpligt att bygga i dessa områden. Ansvarig 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Ta fram förslag på ÖP-komplettering om klimatanpassning (ex. översvämningar). Ansvarig: 
Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder 

 

Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Nuläget 

Dagvattengrupp är tillsatt för ökat samarbete. BEMAB förstärker dagvattenanläggningen kontinuerligt. 
Områdena behöver vara större än detaljplaner. Ökar graden av självförsörjning genom fortsatt utbyggnad av 
solenergianläggningar. Tekniska nämnden bygger ut GC-vägar enligt plan. 

Åtgärder på kort sikt 

Undersöka och skapa dagvattenlösningar som är anpassade till ett förändrat klimat, raingardens m.m. som 
fördröjer avrinningen. Ansvarig Tekniska nämnden 

Stärka samarbetet med Borås Energi och Miljö samt Borås elnät för att gemensamt identifiera åtgärder 
avseende infrastruktur såsom dricksvattenförsörjning, ledningsnät för vatten, avlopp och el. Det pågår redan 
gemensamma insatser, t ex i arbetet med riskhanteringsplanen. 

 Ansvarig:  Kommunstyrelsen 

Åtgärder på lång sikt 

Utveckla cykelplanen, förbättra kollektivtrafik, tillse att medel finns för drift och underhåll av befintliga GC-
nät. Klimatsäkra kommunala gator för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Ansvarig Tekniska 
nämnden 
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Bakgrund  
I december 2020 antog Borås Stad en ny energi- och klimatstrategi som syftar till att konkretisera 

den lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Strategin fastslår nio 

prioriterade fokusområden som varje verksamhet inom kommunkoncernen behöver arbeta med. 

Varje bolag och förvaltning ska ta fram en handlingsplan som redovisar hur respektive verksamhet 

planerar att realisera strategin. Det här dokumentet utgör Miljö- och konsumentnämndens 

handlingsplan för att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi. Samtliga mål och aktiviteter i 

handlingsplanen integreras i förvaltningens verksamhetsplanering och miljödiplomering. 

Miljöförvaltningen ansvarar för att samordna och följa upp energi- och klimatstrategin och de 

tillhörande handlingsplanerna. Tillsammans med Stadsledningskansliet utgör Miljöförvaltningen en 

stödfunktion, Klimatkommittén, inom Borås Stad för att stötta och hjälpa samtliga verksamheter 

att realisera energi- och klimatstrategin.  

Arbetsprocessen  
Den 19 april 2021 genomförde Klimatkommittén en workshop med Miljöförvaltningens 

ledningsgrupp i syfte att stötta förvaltningen i arbetet med energi- och klimatstrategin och påbörja 

underlaget till förvaltningens handlingsplan. Under hösten 2021 etablerades en arbetsgrupp med 

deltagare från respektive avdelning för att kartlägga nuläget, prioritera områden och ta fram 

aktiviteter för att realisera energi- och klimatstrategin. Arbetet genomfördes med regelbundna 

avstämningar med ledningsgruppen. Arbetsgruppens nulägesanalys av Miljöförvaltningens 

nuvarande arbete med utsläppsminskning och klimatanpassning finns sammanställt i bilaga 1. 

Mål och aktiviteter för utsläppsminskning  

1. Fossilfri vägtrafik  
Miljöförvaltningen ansvarar för samordning, uppföljning och expertstöd gällande minskad 

klimatpåverkan från Borås Stads resor i tjänsten. Därtill berörs frågan om fossilfri vägtrafik i detalj- 

och översiktsplanering där Miljöförvaltningen bidrar med kunskap och underlag. 

Miljöförvaltningen deltar i interna och externa nätverk där trafik- och mobilitetsfrågor behandlas. 

Miljöförvaltningens nuvarande arbete fyller en viktig funktion inom Staden och bör fortsätta att 

bedriva likande sätt. Det är dock viktigt att på sikt hitta arbetssätt och målsättningar för hur 

Miljöförvaltningen strategiskt ska medverka i arbetet kring fossilfri vägtrafik inom 

kommunkoncernen, vilket konkretisera i mål 8.   

Miljöförvaltningen behöver fortsätta att minska verksamhetens klimatpåverkan från resor i 

tjänsten. I förvaltningens Miljödiplomering synliggörs förvaltningens ambition för 2022. 

Miljödiplomeringens mål och aktiviteter gällande utsläppsminskning och klimatanpassning 

integreras i handlingsplanen. Följande mål och aktiviteter finns i den nuvarande 

Miljödiplomeringen och föreslås ingå i handlingsplanen. 

Mål 1. Miljöförvaltningen ska minska sina utsläpp från tjänsteresor med 16 procent i 

linje med koldioxidbudgeten under 2021 
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2. Resurseffektiv konsumtion och produktion 

Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt kommunens 

konsumentrådgivning. Konsumentrådgivningen berör ämnet hållbar konsumtion inom ramen för 

sina föreläsningar om konsumenträtt som riktar sig till de som bor och verkar i Borås. Därtill har 

Miljöförvaltningen varit deltagit i framtagandet av den delregionala avfallsplanen och är vanligtvis 

med och deltar i samordningen kring Kretsloppsveckan. Dessutom ansvarar Miljöförvaltningen för 

ett av kommunens klimatlöften kopplat till Västra Götalandsregionens Klimatlöften 2030. Enligt 

det löftet ska Miljöförvaltningen anordna utåtriktade event gällande klimatfrågor som kan beröra 

hållbar konsumtion. Miljöförvaltningen har dock behov av att strukturera och utveckla 

förvaltningens arbete för att stötta och hjälpa Boråsarna att minska klimatpåverkan från deras 

konsumtion. Följande mål och aktiviteter föreslås. 

 

Miljöförvaltningen behöver fortsätta att minska verksamhetens egen klimatpåverkan från 

konsumtionen av varor och tjänster. I förvaltningens Miljödiplomering synliggörs förvaltningens 

ambition för 2022 och dess mål och aktiviteter bör ingå i handlingsplanen. Följande mål och 

aktiviteter finns i den nuvarande Miljödiplomeringen och föreslås ingå i handlingsplanen. 

 

  

Mål 3. Miljöförvaltningen ska planera och genomföra ett avdelningsövergripande 

kommunikationskoncept kring hållbar konsumtion under 2022 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Skapa en arbetsgrupp i syfte att planera utåtriktade insatser för 2022. Arbetsgruppen 

bestämmer teman, utformning, eventuell samverkan och målgrupp för respektive aktivitet. 

2. Aktiviteterna sammanställs och tidsbestäms i en avdelningsövergripande 

kommunikationsplan.  

3. Kommunikationsplanen genomförs under 2022 

 

Mål 2. Miljöförvaltningen ska öka andelen cykel- gång och kollektivtrafikspendlare 

under 2021/2022 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Informera alla nyanställda om möjligheterna till att leasa cykel, använda cykelrum och få 

rabatterat kollektivtrafikkort. 
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3. Byggnation med låg klimatpåverkan   

Miljöförvaltningen deltar i Borås Stads energi- och byggnätverk och erbjuder expertstöd i 

uppföljningen av klimatpåverkan från Borås Stads byggnation som bland annat redovisas i den 

årliga Klimatrapporten. Miljöförvaltningen ansvarar för kommunens miljötillsyn som berör 

miljöfarligt avfall och sortering av avfall vi källan. Miljöförvaltningen har möjlighet att inkludera 

cirkulär avfallshantering vid bygg- och rivningsprojekt i förvaltningens miljötillsyn. Följande mål 

och aktiviteter föreslås. 

 

4. Resurseffektiv energianvändning och försörjning 
Miljöförvaltningen ansvarar för samordning, uppföljning och expertstöd gällande Borås Stads 

energianvändning och energiproduktion. Därtill berörs frågan om energianvändning- och 

försörjning i detalj- och översiktsplanering där Miljöförvaltningen bidrar med kunskap och 

underlag. Miljöförvaltningen deltar i interna och externa nätverk där energifrågor behandlas. 

Mål 6. Miljöförvaltningen ska genomföra miljötillsyn gällande cirkulär 

avfallshantering vid bygg- och rivningsavfall under 2022-2024 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Ta fram en projektplan och tillsynsmaterial 

2. Inkludera projekt i verksamhetsplanering/tillsynsplan 

Mål 5. Miljöförvaltningen ska undersöka klimatpåverkan från organisationens 

tjänstedatorer – och mobiler under 2021/2022 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Kartlägga och informera om teknikens miljöpåverkan på förvaltningen. 

2. Undersöka möjligheter att ändra rutiner på högre nivå. 

Mål 4. Miljöförvaltningen ska minska sin miljöpåverkan från livsmedel och avfall 

under 2021/2022 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. När möten arrangeras av Miljöförvaltningen ska maten ha så liten negativ miljöpåverkan 

som möjligt. I första hand ska vegetariska, närproducerade och/eller 

ekologiska/Kravmärkta livsmedel väljas. Råvaruvalen ska vara säsongsbetonade. 

2. Miljöförvaltningen ska fasa ut engångsbatterier. 
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Miljöförvaltningens nuvarande arbete fyller en viktig funktion inom Staden och bör fortsätta att 

bedrivas på likande sätt. Det är dock viktigt att på sikt hitta arbetssätt och målsättningar för hur 

Miljöförvaltningen strategiskt ska medverka i arbetet kring resurseffektiv energianvändning- och 

försörjning inom kommunkoncernen, vilket konkretiseras i mål 8.   

5. Ökad lagring och upptag av koldioxid  
Miljöförvaltningens naturvårdsarbete gynnar på många sätt lagring och upptag av koldioxid. Det 

finns viktiga synergieffekter kring bevarandet av biologisk mångfald och urbana grönområden som 

har en god utsläppsminskade effekt. Miljöförvaltningen har dock inga uttalade arbetssätt eller 

målsättningar som kopplar samman naturvårdsarbetet och klimatarbetet. Det är viktigt att på sikt 

hitta arbetssätt och målsättningar för hur Miljöförvaltningen strategiskt ska medverka i arbetet 

kring ökad lagring och upptag av koldioxid inom kommunkoncernen, vilket konkretiseras i mål 8.   

6. Övrigt arbete för utsläppsminskning  

Miljöförvaltningen har behov av att på längre sikt skapa arbetssätt och målsättningar för 

Miljöförvaltningens strategiska samverkansprojekt med externa aktörer för att åstadkomma 

utsläppsminskningar på samhällelig nivå. Följande mål och aktiviteter föreslås. 

 

Miljöförvaltningen har behov av arbetssätt och målsättningar för Miljöförvaltningens strategiska 

arbete inom Staden.  

Mål 7. Miljöförvaltningen ska arbeta strategiskt för att delta i fler externa 

samverkansprojekt under 2023-2025 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Kartlägga behovet av innovativa projekt. Bestämma vilka områden som i första hand 

behöver utvecklas med samverkansprojekt.  

2. Undersöka möjliga samarbetsparters inom dessa områden, ex; lokala företagare, 

organisationer och forskningsinstitut 

3. Aktivt leta efter nya utlysningar och omvärldsbevaka 

Mål 8. Miljöförvaltningen ska skapa arbetssätt och målsättningar för det 

miljöstrategiska arbetet inom kommunkoncernen till 2023 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Utvärdera önskvärda arbetssätt kring samverkan och uppföljning. Specifikt för områdena 

Fossilfri Vägtrafik, Resurseffektiv konsumtion, Resurseffektiv energianvändning- och 

försörjning och Ökad lagring och upptag av CO2.  

2. Tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunkoncernen 
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Ansvarsfördelning för mål och aktiviteter för utsläppsminskning  

Mål Aktivitet Ansvarig avdelning Tidsram 

 
Mål 1 

 
Miljöförvaltningen ska minska sina utsläpp från 
tjänsteresor med 16 procent varje år 
 

 
Samtliga avdelningar. MSA 
ansvarar för uppföljning  

 
2021/2022 

 
Mål 2 

 
Informera alla nyanställda om möjligheterna till att 
leasa cykel, använda cykelrum och få rabatterat 
kollektivtrafikkort 
 

 
Samtliga avdelningen, 
specifikt Staben 

 
2021/2022 

 
Mål 3 

 
Skapa en arbetsgrupp i syfte att planera 
utåtriktade insatser för 2022. Arbetsgruppen 
bestämmer teman, utformning, eventuell 
samverkan och målgrupp för respektive aktivitet. 
 
Aktiviteterna sammanställ och tidsbestäm i en 
avdelningsövergripande kommunikationsplan.  
 
Kommunikationsplanen genomförs under 2022 

 
MSA, Konsument Borås och 
Miljötillsyn  
 
 
 
MSA och Staben  
 
 
MSA, Konsument Borås, 
Miljö- och livsmedelstillsyn 
med stöd av Staben och 
verksamhetsstöd 

 
2021/2022 

 
Mål 4 
 

 
När möten arrangeras av Miljöförvaltningen ska 
maten ha så liten negativ miljöpåverkan som 
möjligt. I första hand ska vegetariska, 
närproducerade och/eller ekologiska/Kravmärkta 
livsmedel väljas. Råvaruvalen ska vara 
säsongsbetonade. 
 
Miljöförvaltningen ska fasa ut engångsbatterier. 

 
Samtliga avdelningar. 
Verksamhetsstöd följer upp.  
 
 
 
 
 
Verksamhetsstöd  

 
2021/2022 

 
Mål 5  
 

 
Kartlägga och informera om tjänstedatorer- och 
mobilers miljöpåverkan på förvaltningen. 
 
Undersöka möjligheter att ändra rutiner för inköp 
av tjänstedatorer- och mobiler på högre nivå. 

 
MSA 
 
 
Verksamhetsstöd  

 
2021/2022 

 
Mål 6  
 

 
Miljöförvaltningen ska genomföra miljötillsyn 
gällande cirkulär avfallshantering vid bygg- och 
rivningsavfall  

 
Miljötillsyn  

 
2022 

 
Mål 7  
 

 
Kartlägga behovet av innovativa projekt. 
Bestämma vilka områden som i första hand 
behöver utvecklas med samverkansprojekt.  
 
Undersöka möjliga samarbetsparters inom dessa 
områden, ex; lokala företagare, organisationer 
och forskningsinstitut 
 
Aktivt leta efter nya utlysningar och 
omvärldsbevaka 

 
Samtliga avdelningar 

 
2023-2025 

 
Mål 8  
 

 
Utvärdera önskvärda arbetssätt kring samverkan 
och uppföljning inom kommunkoncernen.  
 
Tydliggöra ansvarsfördelningen inom 
kommunkoncernen för de fem utsläppsområdena. 

 

 
 
MSA och Staben  
 
 

 

 
2023 
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Mål och aktiviteter för klimatanpassning  
Miljöförvaltningen har ett väl integrerat arbete av klimatanpassning i sin organisation. Dock finns 

det utrymme för att förstärka arbetet på det sätt som mål och aktiviteter i denna handlingsplan 

syftar till. 

Miljöförvaltningen leder och deltar i Stadens arbete med klimatanpassning på en mängd olika sätt, 

bland annat i Borås Stads strategiska planeringsarbete så som ÖP, strukturskisser, Viskans park, 

grönområdesplan, planarbete, bygglov, klimatrapport till kommunstyrelsen, LONA-projekt, 

skyfallsutredning, samordningsansvar för klimatanpassning, älvsamordningsarbete, tillsyn 

avloppsanläggningar-råvatten, dricksvatten, värmeverk, täkter och sist men inte minst den strategi 

som leder och ger detta arbete. 

Mål och aktiviteter för klimatanpassning ska ses som en förlängning och utveckling av det arbete 

vi redan gör och utgår från den verksamhet som Miljöförvaltningen bedriver. T.ex. tillsyn enligt 

flera olika lagområden, miljö- och naturvård, samhälls- och stadsplanering, samt styrning, ledning 

och kommunikation både internt och extert. 

Målen för klimatanpassning följer inte strukturen i Energi- och klimatstrategin till punkt och pricka, 

men målen och konkreta aktiviteter syftar till att uppfylla Energi- och klimatstrategin. 

Handlingsplanen har fyra mål för klimatanpassning, alla med aktiviteter på kort och lång sikt. Kort 

sikt syftar på genomfört och klart till 2024. Lång sikt syftar på genomfört och klart till år 2030. 
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1. Miljöförvaltningen ska verka för att öka Borås kommuns resiliens 
mot klimatets förändringar 

Målet har bäring på alla fyra strategierna för klimatanpassning i energi- och klimatstrategin: 

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar, trygg och säker teknisk 

infrastruktur i ett förändrat klimat, klimatanpassning i den fysiska planeringen och 

befintlig bebyggelse samt integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 

verksamheter. 

  

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

Kort sikt 

1. Ansvarsförtydligande och kommunikation av Miljöförvaltningens interna arbete vid 

samhällstörande- och extraordinära händelser, tex smittskydd, brand, 

extremväderhändelse 

2. Utreda hur kommunen ställer sig i frågan om klimatskador för kommuninvånare, samt 

verka för samarbete med yttre aktörer, tex Länsstyrelse, fastighetsägarna, 

försäkringsbolag 

3. Utarbeta information till de som lever och verkar i kommunen angående klimatskador  

Lång sikt 

1. Verka för ett större mått av självförsörjning inom kommunen, i samarbete med 

närliggande region, tex inom livsmedel, beredskap och kompetens 
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2.  Miljöförvaltningen ska bidra till ett klimatanpassat 
samhällsbyggande i Borås Stad 

Målet har bäring på tre av strategierna för klimatanpassning i energi- och klimatstrategin: Trygg 

och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat, klimatanpassning i den fysiska 

planeringen och befintlig bebyggelse samt integrering av klimatanpassning i 

kommunkoncernens verksamheter.  

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

Kort sikt 

1. Avseende detaljplaner och bygglov verka för och aktivt delta/leda i framtagande av 

internt handläggarstöd gällande planhandläggning, tillsyn och prövning för 

översvämningsrisker. Stödet ska ge anvisningar om i vilka områden 

översvämningsrisker förekommer, vilka skyddsnivåer som gäller och grundläggande 

principer för hanteringen 

2. Miljö och konsumentnämnden utformar en skrivelse i samverkan med berörda 

nämnder med förslag om att upparbeta, omarbeta och i förekommande fall upphäva 

gamla planer för att hantera ny kunskap om klimateffekter och dess konsekvenser och 

de nya förutsättningar de ger 

3. Bidra med information som underlättar kartläggning av behov som finns i Borås Stad 

för risk- och konsekvensanalyser avseende klimatpåverkan, t.ex. värmekartering, 

kartläggning för att säkerställa farbara vägar i händelse av skyfall och/eller höga flöden 

4. Samverka inom kommunkoncernen för ett klimatanpassat dricksvatten 

Lång sikt 

1. Verka för och aktivt delta i framtagande av komplettering till översiktsplanen som har 

fokus på översvämningsrisker, alternativt en ”blå- och grönplan” som tar ett större 

grepp kring klimatanpassning 

2. Samverka med andra förvaltningar i syfte att åstadkomma fler multifunktionella ytor 

och lösningar med synergieffekter i samhällsplaneringen 

3. Verka för ett proaktivt arbete med att säkerställa funktion av viktig infrastruktur vid 

extraordinär händelse som höga flöden, skyfall, värmebölja, skogsbrand etc. 
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3. Miljöförvaltningen ska arbeta för att gynna naturbaserad 
klimatanpassning i Borås Stad 

Målet har bäring på tre av strategierna för klimatanpassning i energi- och klimatstrategin: Robust 

och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar, klimatanpassning i den fysiska 

planeringen och befintlig bebyggelse samt integrering av klimatanpassning i 

kommunkoncernens verksamheter. 

 

 

  

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

Kort sikt 

1. Stödja i framtagandet av handläggarstöd för ekosystemstjänster (t.ex. grönytefaktor) 

och kompensationsåtgärder och dess användning i Borås Stad 

2. Bidra med information som underlättar utredningen av arbetet kring invasiva arter. 

T.ex. hur hantering, prioritering samt ansvarsfördelning internt ska ske inom 

kommunen 

3. Hjälpa samhällsviktiga organisationer genom att bidra med information som 

underlättar deras utredning och klarläggning av rutiner som behövs för att hantera en 

hastigt uppkommen kris, t.ex. vid översvämning, torka, skogsbrand 

Lång sikt 

1. Verka för att klimatanpassning integreras i styrdokument så som skötselplaner av 

naturreservat, skogsskötselplaner etc. 

2. Kartlägga och verka för ny- och återvätning av kommunal mark, både i tätort och på 

landsbygd, samt verka för att ingen ny avvätning görs på kommunal mark 

3. Samverka med kommunens jord- och skogsbruk(internt och externt) för att nå 

klimatanpassningsnyttor i många aspekter, tex livsmedelsförsörjning, vattenhållande 

effekter, biologisk mångfald (minskade utsläpp potentiell effekt) 
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4. Integrering av klimatanpassning i Miljöförvaltningens 
tillsynsverksamhet 

Målet har bäring på två av strategierna för klimatanpassning i energi- och klimatstrategin: Trygg 

och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat samt integrering av 

klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter. 

 

 

 

 

  

 

 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

Kort sikt 

1. Utvärdera resultat från genomförd tematillsyn inom klimatanpassning och se över 

behovet för uppföljande tillsyn. 

2. Utvärdera behovet av att ta fram rutiner och integrera klimatanpassning i framtida 

tillsyn på miljöfarliga verksamheter. 

3. Utred möjligheter att utvidga klimatanpassad tillsyn (tex lantbruk) 

4. Se över möjligheter av integrering av klimatanpassning i livsmedelstillsynen(tex 

dricksvatten) 

Lång sikt 

1. Verka för att Länsstyrelsens riskhanteringsplan för Borås stad (enligt 

Översvämningsdirektivet 2007/60/EC) integreras i verksamheten. I mål- och 

åtgärdstabellen till planen redovisas en 3-stegsåtgärd: 

a. Identifiera och  bedöm riskerna för de markföroreningar som kan spridas inom 

områden med betydande översvämningsrisk. Identifiera och utvärdera åtgärder för 

att föroreningar inte ska spridas. Verka för att åtgärder för att minska risken för 

spridning av föroreningar inom områden med betydande översvämningsrisk. 

b. Kartlägg utsläppen från avloppsnätet, reningsverket och industriella verksamheter 

(miljöfarlig verksamhet A , B och om möjligt C) som kan ske vid en översvämning. 

Kartlägg också vilken hälso- och miljöpåverkan som kan uppstå. Identifiera och 

utvärdera åtgärder för att kunna förebygga utsläpp från avloppsnätet, reningsverket 

och industriella verksamheter (miljöfarlig verksamhet A , B och om möjligt C). 

c. Identifierade och utvärderade åtgärder för att förebygga utsläpp från avloppsnätet, 

reningsverket och industriella verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och B) 

genomförs. 
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Ansvarsfördelning för mål och aktiviteter för klimatanpassning  

Mål  Ansvarig avdelning Tidsram 

 
Mål 1 

Ansvarsförtydligande och kommunikation av 
Miljöförvaltningens interna arbete vid 
samhällstörande- och extraordinära händelser, 
tex smittskydd, brand, extremväderhändelse 

 
Staben 

 
2023 

 
 

Utreda hur kommunen ställer sig i frågan om 
klimatskador för kommuninvånare, samt verka för 
samarbete med yttre aktörer, tex Länsstyrelse, 
fastighetsägarna, försäkringsbolag 

 
MSA 

 
2023 

 

 
Utarbeta information till de som lever och verkar i 
kommunen angående klimatskador 

 
MSA 
 

 
2023 

 
 
 

Verka för ett större mått av självförsörjning inom 
kommunen, i samarbete med närliggande region, 
tex inom livsmedel, beredskap och kompetens 

 
MSA  

 
2030 

 
Mål 2 
 

Avseende detaljplaner och bygglov verka för och 
aktivt delta/leda i framtagande av internt 
handläggarstöd gällande planhandläggning, 
tillsyn och prövning för översvämningsrisker. 
Stödet ska ge anvisningar om i vilka områden 
översvämningsrisker förekommer, vilka 
skyddsnivåer som gäller och grundläggande 
principer för hanteringen. 

 
MSA 

 
2023 

 
 
 

Miljö och konsumentnämnden utformar en 
skrivelse i samverkan med berörda nämnder med 
förslag om att upparbeta, omarbeta och i 
förekommande fall upphäva gamla planer för att 
hantera ny kunskap om klimateffekter och dess 
konsekvenser och de nya förutsättningar de ger 

 
MSA  stödjer Miljö och 
konsumentnämnden 

 
2023 

 
 

Bidra med information som underlättar 
kartläggning av behov som finns i Borås Stad för 
risk- och konsekvensanalyser avseende 
klimatpåverkan, t.ex. värmekartering, kartläggning 
för att säkerställa farbara vägar i händelse av 
skyfall och/eller höga flöden 

 
MSA 

 
2023 

 
 

Samverka inom kommunkoncernen för ett 
klimatanpassat dricksvatten 

MSA 

 
2023 

 Verka för och aktivt delta i framtagande av 
komplettering till översiktsplanen som har fokus 
på översvämningsrisker, alternativt en ”blå- och 
grönplan” som tar ett större grepp kring 
klimatanpassning. 

MSA 2030 

 Samverka med andra förvaltningar i syfte att 
åstadkomma fler multifunktionella ytor och 
lösningar med synergieffekter i 
samhällsplaneringen. 

MSA 2030 

 Verka för ett proaktivt arbete med att säkerställa 
funktion av viktig infrastruktur vid extraordinär 
händelse som höga flöden, skyfall, värmebölja, 
skogsbrand etc 

MSA 2030 

Mål 3 Stödja i framtagandet av handläggarstöd för 
ekosystemstjänster (t.ex. grönytefaktor) och 
kompensationsåtgärder och dess användning i 
Borås Stad 

MSA 2023 

 Bidra med information som underlättar 
utredningen av arbetet kring invasiva arter. T.ex 
hur hantering, prioritering samt ansvarsfördelning 
internt ska ske inom kommunen 

MSA 2023 

 Hjälpa samhällsviktiga organisationer genom att 
bidra med information som underlättar deras 
utredning och klarläggning av rutiner som behövs 

MSA 2023 
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för att hantera en hastigt uppkommen kris, t.ex. 
vid översvämning, torka, skogsbrand 

 Verka för att klimatanpassning integreras i 
styrdokument så som skötselplaner av 
naturreservat, skogsskötselplaner etc. 

MSA 2030 

 Kartlägga och verka för ny- och återvätning av 
kommunal mark, både i tätort och landsbygd, 
samt verka för att ingen ny avvätning görs på 
kommunal mark 

MSA 2030 

 Samverka med kommunens jord- och 
skogsbruk(internt och externt) för att nå 
klimatanpassningsnyttor i många aspekter, tex 
livsmedelsförsörjning, vattenhållande effekter, 
biologisk mångfald (minskade utsläpp potentiell 
effekt) 

MSA 2030 

Mål 4 Utvärdera resultat från genomförd tematillsyn 
inom klimatanpassning och se över behovet för 
uppföljande tillsyn. 

Miljötillsyn 2023 

 Utvärdera behovet av att ta fram rutiner och 
integrera klimatanpassning i framtida tillsyn på 
miljöfarliga verksamheter. 

Miljötillsyn 2023 

 Utred möjligheter att utvidga klimatanpassad 
tillsyn (tex lantbruk) 

Miljö- och livsmedelstillsyn 2023 

 Se över möjligheter av integrering av 
klimatanpassning i livsmedelstillsynen(tex 
dricksvatten) 

Livsmedeltillsyn 2023 

 Verka för att Länsstyrelsens riskhanteringsplan 
för Borås stad (enligt Översvämningsdirektivet 
2007/60/EC) integreras i verksamheten. I mål- 
och aktiviteter beskrivs delarna utförligt 
 

Miljötillsyn 2030 
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Kapitel för nämnderna i samhällsbyggnadsprocessen 
Samhällsbyggnadsprocessen har koppling till ett flertal strategiska områden i energi- och 

klimatstrategin. Då processen involverar flera nämnder har ett gemensamt kapitel formulerats till 

respektive nämnds handlingsplan. Utöver kapitlet har varje nämnd egna åtgärder och ambitioner i 

respektive handlingsplan. Arbetet med att identifiera och följa upp åtgärder där flera nämnder 

behöver samverka kommer pågå kontinuerligt framöver. Strategiska gruppen är styrgrupp för 

arbetet. En arbetsgrupp tillsätts med representanter från alla förvaltningar som är representerade i 

strategiska gruppen. De nämnder som har detta gemensamma kapitel är Tekniska nämnden, Miljö- 

och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Kommunstyrelsen och 

Samhällsbyggnadsnämnden. Av de nio strategiska områden i energi- och klimatstrategin har den 

gemensamma samhällsbyggnadsprocessen störst potential att påverka områdena. 

 Fossilfri vägtrafik, 

 Ökad lagring och upptag av CO2,  

 Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse  

 Trygg och säker infrastruktur. 

1. Fossilfri vägtrafik  

Nämnderna påverkar utvecklingen genom att arbeta för förtätning på hårdgjorda ytor enligt 

översiktsplanen och genom att styra trafiken genom parkeringsreglering genom bland annat 

parkeringsprogram, parkeringsregler och parkeringsköpsavtal. Borås blir mer transporteffektiv 

genom att Borås Stad planerar för att kommunal service i stor utsträckning går att nå utan bil. Borås 

Stad främjar gång, cykling och kollektivtrafik bland annat genom utbyggnad av cykelvägnätet och 

genom mobility management-åtgärder. Hållbara resor till skolan främjas genom projekt och fysiska 

åtgärder. 

Åtgärder på kort sikt 

1. Förtydliga roll och ansvarsfördelning för arbetet med mobility management (beteendepåverkan) och annan 

utåtriktat mobilitetsarbete. Ett förslag på ansvarsfördelning och nödvändiga resurser lämnas till Klimatrådet. 

Arbetet behöver synkas med trafikplanen som är under utarbetande. Ansvarig: Kommunstyrelse med 

hjälp av Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Ta fram en gemensam vision för ett stationsområde som bygger på hållbart resande. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen med tilltänkt projektorganisation för stationsområdet. 

3. Se över hur beslutsunderlag kan tydligare visa hur åtgärder påverkar koldioxidbudgeten samt de tre 

hållbarhetsperspektiven. Vilka arbetssteg behöver göras, på vilken nivå (projektstorlek) och av vilken 

organisation. Ansvarig: Alla fem nämnder 

4. Öka kunskap bland beslutsfattare och handläggare avseende positiv och negativ klimatpåverkan från 

trafikåtgärder. Under 2022 genomförs gemensamma utbildningar på områdena mobility management, 

cykelinfrastruktur och markomvandling. Ansvarig: Tekniska nämnden med bistånd av 

Kommunstyrelsen 

5. Utreda och testa verktyg för hållbarhetsbedömning av detaljplaner. Ansvarig: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

6. Revidera Cykelplanen 2021. Ansvarig: Tekniska nämnden  

Åtgärder på långsikt  

1. Undersöka möjligheten för en omlastningsterminal för gods på järnväg. Ansvarig: Kommunstyrelsen 
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2. Ökad lagring och upptag av CO2 

Översiktsplanen följs inte konsekvent nog där förtätning ska främst ske på redan ianspråktagen 

yta. Definitionen lämnar för stort utrymme för olika tolkningar. Vid nybyggnation ökas graden av 

trä som byggnadsmaterial. 

 

3. Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse 

Driftfrågan kan skapa konflikt, det den ena planerar för innebär merarbete för en annan verksamhet 

vilket inte alltid tas höjd för. Arbetet med området saknar flera arbetssätt idag. Kartläggning av t.ex. 

skyfall, riskhanteringsplaner, MSB och annat underlagsmaterial är på gång. I detaljplaner ser vi till 

att utgångar klarar höga vattennivåer. Vi ser till att höja marken vid Viskan och skapar 

dagvattendiken mm. Hänsyn ska tas till eventuella höga flöden genom att byggnader/lokaler får 

delvis högre grunder för att motverka vatteninsläpp. Kraven finns på att klara av högsta flöden på 

Viskan och skyfall 200 års-scenarier. Detta konkreta innebär upphöjda entréer där det behövs och 

som det framgår i texten regngardens med lokala fördröjningsmagasin. Vi ingår dock i 

vattengruppen och där planerar man för en långsiktigt större lösning som kan innebära t.ex 

förhöjning av Öresjön uppströms. 

Förutsatt att investeringsmedel beviljas av kommunfullmäktige är konkreta klimatanpassnings-

åtgärder föreslagna att genomföras i Tekniska nämndens regi (i vissa fall med stör av andra 

nämnder och akademin).  Detta kan vara (dag-)vattenpark inom befintlig detaljplan, säkring av 

park- och gångvägar mot skyfall, säkring av vattendrag, justering av markhöjder på utsatt allmän 

plats. Om åtgärderna kräver ansökan för vattenverksamhet blir åtgärderna på lite längre sikt. 

Andra åtgärder på kort sikt kan till exempel vara strategiska markköp, klimatanpassad förvaltning 

av kommunens mark, styrning av arrendeavtal, och att identifiera vilken mark är som lämplig för 

exploatering utifrån klimat, anpassning och miljöperspektiv i sitt sammanhang. Se även CO2-lagring. 

Kompensationsåtgärder. Se CO2 lagring Grönytefaktorn. Se CO2 lagring 

 

 

 

Åtgärder på kort sikt 

1. Utreda hur vi kan kräva kompensationsåtgärder när det sker markomvandlingar vid exploatering. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen med bidrag från Tekniska nämnden 

2. Fortsätta testa och utvärdera verktyg för grönytefaktor. Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden 

tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. 

Åtgärder på långsikt  

1. Definiera vilken mark som är lämplig för exploatering och vilken som är lämplig att bevara utifrån klimat, 

klimatanpassning och miljöperspektiv. Definitionen ligger till grund för samhällsplanering och strategiska 

markköp. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

2. Undersöka hur kompensationsåtgärder kan tas med i ÖP, grönområdesplan eller andra övergripande 

styrdokument. Ansvarig Kommunstyrelsen 
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4. Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Dagvattengrupp är tillsatt för ökat samarbete. BEMAB förstärker dagvattenanläggningen 

kontinuerligt. Områdena behöver vara större än detaljplaner. Ökar graden av självförsörjning 

genom fortsatt utbyggnad av solenergianläggningar. Tekniska nämnden bygger ut GC-vägar enligt 

plan. 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder på kort sikt 

1. Den nya skyfallskarteringen ska analyseras när den är klar, och möjliga nya arbetssätt utifrån karteringen ska 

undersökas. Ansvarig nämnd: Alla nämnder  

Åtgärder på långsikt  

2. Ta fram en handlingsplan för översvämning av Viskan, konkreta åtgärder utmed hela Viskan. Ansvarig: 

Miljö- och konsumentnämnden 

3. Ta fram en handlingsplan för dagvattenfrågan, öka fördröjning med mera. Stadens dagvattengrupp arbetar 

med frågan. Ett statligt arbete pågår också och förväntas vara klart under 2024. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen 

4. Lämplighetspröva gamla planer, ifall det är lämpligt att bygga i dessa områden. Ansvarig 

Samhällsbyggnadsnämnden  

5. Ta fram förslag på ÖP-komplettering om klimatanpassning (ex. översvämningar). Ansvarig: 

Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder 

 

Åtgärder på kort sikt 

1. Undersöka och skapa dagvattenlösningar som är anpassade till ett förändrat klimat, raingardens m.m. som 

fördröjer avrinningen. Ansvarig Tekniska nämnden 

2. Stärka samarbetet med Borås Energi och Miljö samt Borås elnät för att gemensamt identifiera åtgärder 

avseende infrastruktur såsom dricksvattenförsörjning, ledningsnät för vatten, avlopp och el. Det pågår redan 

gemensamma insatser, t ex i arbetet med riskhanteringsplanen. Ansvarig:  Kommunstyrelsen 

Åtgärder på långsikt  

3. Utveckla cykelplanen, förbättra kollektivtrafik, tillse att medel finns för drift och underhåll av befintliga GC-

nät. Klimatsäkra kommunala gator för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Ansvarig Tekniska 

nämnden 
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Bakgrund  
I december 2020 antog Borås Stad en ny energi- och klimatstrategi som syftar till att konkretisera den 
lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Strategin fastslår nio 
prioriterade fokusområden som varje verksamhet inom kommunkoncernen behöver arbeta med. 
Varje bolag och förvaltning ska ta fram en handlingsplan som redovisar hur respektive verksamhet 
planerar att realisera strategin. Det här dokumentet utgör Servicenämndens handlingsplan för att 
realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi.  

Arbetsprocessen  
Arbetet med Borås Stads energi- och klimatstrategi startades upp med en workshop den 26 april 2021. 
Där deltog Servicekontorets ledningsgrupp samt kvalitét- och miljösamordnare tillsammans med Lisa 
Nilsson, energi- och klimatsamordnare, Miljöstrategiska avdelningen, Miljöförvaltningen och Peter 
Kraal Rydberg, energi- och klimatstrateg, statsledningskansliet. Vid den workshopen undersökte 
ledningsgruppen på vilket sätt Servicekontorets nuvarande arbete och uppdrag kopplar an till 
respektive strategiskt område. Punkterna som ledningen tyckte var viktiga att arbeta vidare med 
sammanställdes. Ledningsgruppen har utsett en arbetsgrupp på Servicekontoret som fick till uppgift 
att ta fram och sammanställa ett förslag till handlingsplan för att realisera Borås Stads energi- och 
klimatstrategi. Arbetet har genomförts med regelbundna avstämningar med Servicekontorets 
ledningsgrupp.  
Målsättningen är att handlingsplanen ska vara beslutad av Servicenämnden 16 december 2021.   

Kartläggning av nuläget inom utsläppsminskning 
Servicekontoret är miljöcertifierat enligt ISO14001. En uppgift inom ISO är att upprätta ett 
miljöaspektsregister. Detta följs upp varje år. Här kan ledningsgruppen följa allt som berör miljö och 
hur Servicekontoret påverkar miljön. Genom detta verktyg får Servicekontoret konkreta data hur det 
är och kan därefter analysera informationen.  

I Borås Stad ska alla anställda genomgå en miljöutbildning. Två gånger om året har Servicekontoret 
miljöutbildning för alla nyanställda.  

1. Fossilfri vägtrafik  
Hur arbetar Servicekontoret för att minska utsläppen från sina tjänsteresor? 
Servicekontoret behöver förtydliga skillnaden mellan tjänsteresor och transporter med 
arbetsfordon. 
Tjänsteresor: 
- Servicekontoret har utökat sina möten till att vara mer digitala.  
- Vid Servicekontoret kan det bokas vanlig cykel eller elcykel inklusive hjälm för tjänsteresor. 
- Servicekontoret har idag egna laddstolpar för elbilar på Pantängen.  
- Vid Servicekontoret kan medarbetare hyra hybrid/gasbil för tjänsteresor 

 
 
Arbetsresor med arbetsfordon: 
- Ruttplaneringen av post- och budverksamheten är viktig eftersom dessa resor är svåra att 

komma runt. 
- Verksamheten arbetar även med ruttplanering av sina egna arbetsfordon och dess placering 

för att undvika onödiga körsträckor.  
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- Centrumnära lokalisering är viktigt för Servicekontoret för att minska avstånden.  
- Servicekontoret har bytt ut en del fordon mot elfordon. I dagsläget finns 6 st skåpbilar. 

Takten med utbytet är kopplat till utbyggnad av infrastrukturen. 
- Entreprenadavdelningen beställer material direkt till arbetsplats i den mån det går.   
- Manskapsbodar i projekt, (minskar resor till raster på ex Pantängen) 
- Servicekontoret samordnar sina egna lastbilsresurser så det används effektivt mellan oss alla, 

på så vis resulterar det i färre inhyrda lastbilstimmar. 
- Massor som uppkommer vid väg- och markentreprenadsarbeten körs till Ramnaslätt för 

förädling. Transporten dit samordnas så att lastbilen tar med sig förädlade massor till andra 
entreprenadarbeten, för minimering av transporter.  

Övrigt: 
- Laddning för elcyklar i vårt parkeringscykelutrymme som har sedumtak. 
- Servicekontoret är ansluten till Cykelvänlig arbetsplats och har där 2 stjärnor. 

Hur arbetar Servicekontoret för att minska Borås Stads utsläpp från vägtrafik och 
tjänsteresor?  

- Servicekontoret följer Borås Stads riktlinjer för resor. 
- Mer digitaliseringar av möten för att minska på onödiga resor.  
- Servicekontoret är behjälpliga i arbetet för att utveckla Borås Stads laddinfrastruktur.  
- Servicekontoret har minskat antal hämtningar av farligt avfall från Pantängen. 
- Personalen på Servicekontoret har möjlighet att använda eluttag till motorvärmare. 

 

Hur arbetar Servicekontoret för att minska utsläppen från övrig vägtrafik?  

- Samhällets resor – Servicekontoret kan genom sin egen fordonsflotta påverka 
andrahandsmarknaden.  
Servicekontoret administrerar ca 800 lätta last- och personbilar. Genom att beställa fordon 
med så låg miljöpåverkan som möjligt, påverkar vi typen av fordon som kommer ut på 
andrahandsmarknaden. Förr bytte Servicekontoret ut ca 170 fordon/år, men just nu avvaktar 
man och byter inte ut lika många. Förvaltningen avvaktar på att laddinfrastrukturen ska 
komma igång i Borås Stad. 

- Servicekontoret kan och vill vara en del av utvecklingen kring elektrifiering av tunga fordon. 

 

2. Resurseffektiv konsumtion och produktion 
Hur arbetar Servicekontoret för att minska utsläppen från konsumtionen inom den egna 
verksamheten? 

- Vid serveringen Grillen får kunderna boka sin mat senast 14:00 dagen före. Detta för att 
minska matsvinnet och att tillaga rätt antal portioner.  

- Minimering av engångsartiklar som exempelvis träspatlar har införts för kaffe i serveringarna 
på Fullmäktigekaféet, Grillen och Nornan. Inom ramen för klimatlöftena har koncerninköp 
fått i uppdrag att hitta mer miljövänliga engångsartiklar. 

- Administrativ personal har fått egna porslinmuggar. Porslinmuggar har även köpts in för 
kundbesök till Fordon Förråd Verkstad i syfte att minska engångsmuggar.  

- Förrådet har vid införandet av kemikaliehanteringssystemet rensat ut många kemikalier som 
inte använts. Vissa kemikalier har ersatts med ett grönare alternativ t.ex. lim och fogskum. 
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- Reningsverk i däcktvätten renar och återanvänder vattnet istället för att släppa ut använt 
vatten. Restprodukterna från tvätten innehållande tungmetaller, partiklar från gator och vägar 
m.m. Detta samlas upp i ett utbytbart filter, som läggs i farligt avfall för avhämtning. 

- Upprustning av tvätthallen pågår. Efter renovering så ska man ha möjlighet att välja medel för 
svårare smuts eller lättare smuts, detta för att minimera onödig förbrukning.   

Hur arbetar Servicekontoret för att minska Borås Stads utsläpp från konsumtion och 
produktion?  

- Servicekontoret analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar. 

- Servicekontoret följer kommunens tecknade ramavtal och följer de olika krav som Borås Stad 
Koncerninköp ställer i upphandlingar gällande kvalitets- och miljöcertifieringar. 

- I de fall Servicekontoret gör egna inköp följes de krav som finns som mallar i 
”Direktupphandlingsmodulen”. Det är det verktyg som enskilda tjänstemän kan göra 
upphandling i. 

- Vid upphandling ställs krav från Servicekontoret på att miljö- och kvalitetsarbete hos 
anbudsgivare/entreprenör/leverantör ska bedrivas systematiskt. Det innebär att man antingen 
ska vara certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 
14001 eller att man bedriver ett eget likvärdigt kvalitetsarbete och miljöarbete. Till anbuden 
ska certifikat eller en redogörelse av det egna systematiska kvalitets- och miljöarbetet bifogas. 
 

3. Resurseffektiv energianvändning och försörjning 
Hur arbetar Servicekontoret för att minska utsläppen från energianvändningen inom den 
egna verksamheten?  

- Servicekontoret har en av Borås Stads största solcellsanläggningar vilket innebär att vi 
tillverkar en betydande del av vår egen energi.  

- Servicekontoret avser att under 2022 att bygga ut sin solcellsanläggning. 
- Gatubelysning på Pantängen och Ramnaslätt drivs delvis av vindkraft och solceller.  
- Servicekontoret har laddstolpar för sin egen bilpark samt för anställda. 
- Laddningspunkter kommer att byggas ut successivt under kommande år. 
- Schaktmaterial sorteras av ett 100 % eldrivet sorteringsverk på Ramnaslätt. Detta drevs 

tidigare av dieselverk. Sorteringsverket förbrukar ca 1200 kWh per månad då det går för fullt 8 
timmar om dagen.  
 

Hur arbetar Servicekontoret för att minska Borås Stads utsläpp från energianvändning- och 
försörjning?  

- Då Servicekontoret är en föregångare inom staden med en stor solcellsanläggning, kan vi ses 
som en god förebild och inspiratör för andra förvaltningar och bolag.  
 

4. Byggnation med låg klimatpåverkan   
Hur arbetar Servicekontoret för att minska utsläppen från byggnation som sker inom den 
egna verksamheten? 
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- Vid Ramnaslätt tar Servicekontoret emot massor från väg- och markentreprenadsarbeten och 
förädlar dessa. Uppskattningsvis återanvänds minst 85 % av massorna.  

- Analysprover utförs på massorna/jord för att undvika föroreningar. Vattenprover tas av  
Akolab på och runt bäcken nära Ramnaslätt, både uppströms och nedströms för att undvika 
utsläpp. 

- Servicekontoret ser till att återanvända rivningsmaterial från byggnader exempelvis dörrar och 
fönster i den egna verksamheten, eller kör direkt till bolag som tar emot materialet. Detta för 
att inte köra till Pantängen först, där andra sen ska hämta för att köra bort det. 

-  Lekplatsutrustning/konstgräs m.m. återanvänder vi i allra största mån beroende på slitage. 

Hur arbetar Servicekontoret för att minska utsläppen från byggnation som sker utanför 
kommunens verksamhet?  

- Då vi avyttrar en del begagnat byggnadsmaterial till externa intressenter bidrar vi till minskat 
utsläpp vid tillverkning av nytt byggnadsmaterial. 

 

5. Ökad lagring och upptag av koldioxid  
Hur arbetar Servicekontoret för att öka lagring och upptag av koldioxid inom den egna 
verksamheten? 

- Servicekontoret bedriver ingen större verksamhet som kan öka lagring och upptag av 
koldioxid. 

Hur arbetar Servicekontoret för att öka Borås Stads lagring och upptag av koldioxid?  

- Servicekontoret vårdar och sköter om en del av Borås Stads grönområden på uppdrag av 
andra förvaltningar.  

Förslag på mål och aktiviteter för utsläppsminskning  
Utifrån vårt nuvarande uppdrag och arbetssätt är det framförallt följande arbetsområden som bör fortsatt ha 
hög prioritet: Resurseffektiv konsumtion och produktion och fossilfri vägtrafik. 

De områden som bör utvecklas och prioriteras på kort sikt är:  

• Minska klimatpåverkan från Servicekontorets egen konsumtion och produktion. 
 

De områden som bör utvecklas och prioriteras på längre sikt är:  

• Fordon/Drivmedel 

 

 

1. Fossilfri vägtrafik  
Servicekontoret följer Borås Stads riktlinjer för resor, arbetet bromsas dock av att infrastrukturen för 
drivmedel inte är fullt utbyggd, exempelvis biogasstationer och laddstolpar.  

Mål 1. Påverka medarbetarna att välja aktivitet fossilfri arbetspendling 
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Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Under 2022 är planerna att bygga ut med ytterligare 18 laddningspunkter. 
 

2. Servicekontoret planerar att genom våra olika kommunikationskanaler informera både 
nyanställda och tidigare anställda om möjligheterna till att låna elcykel eller vanlig cykel, hjälm, 
använda cykelutrymme under tak och få rabatterat kollektivtrafikkort. Detta kommer att göras  
på våren 
 

3. Uppmuntra medarbetare som har möjlighet att använda alternativa pendlingsmetoder 
tillsammans med friskvårdande aktivitet i tävlingsform - t.ex. cykla/gå minst 3 dagar i veckan 
till jobbet under perioden mars - september. Alternativt att ta bussen till jobbet.  
 
 

2. Resurseffektiv konsumtion och produktion 
Det är det område som ledningen kom fram till att Servicekontoret har störst utvecklingspotential. 

 

Mål 2. Att minimera antal artiklar i förrådet  

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Ta hjälp av kemikaliehanteringssystemet:  
• Se över inom vilka produktområden det finns olika varianter att välja på. 
• Byta ut de som behöver fasas ut av hälso- och miljöskäl. 

 

Mål 3. Minskning av engångsartiklar  

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Fortsätta att se över hur vi kan minska engångsartiklar och fortsätta arbetet tillsammans med 
koncerninköp som fått i uppdrag att inom ramen för klimatlöftena hitta mer miljövänliga 
engångsartiklar. 
 

2. Informera genom Servicekontorets olika kommunikationskanaler om nyttan med att använda 
flergångsartiklar. Till exempel att inte ta en engångsmugg då man dricker sitt kaffe i matsalen. 
 
 

3. Resurseffektiv energianvändning och försörjning 
 

Mål 4. Bättre planering av ingående material till projekt  

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Minskning av materialanskaffningsresor.  
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Mål 5. Energibesparande åtgärder 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

1. Inte använda byggnadsfläktar i lokaler som inte är isolerade.  
2. Släcka/stänga ner datorn efter arbetsdagens slut. 
3. Se till att alla släcker i sina rum då de går på möte, lunch eller hem m.m. 

4. Byggnation med låg klimatpåverkan   
Vi gör inga byggnationer, bara om- och tillbyggnad i kommunala fastigheter, då på uppdrag av 
Lokalförsörjningsförvaltningen som regel. Då är det de som sätter upp mål. 

Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

 

5. Ökad lagring och upptag av koldioxid  
Mål 6. Servicekontoret bedriver ingen egen verksamhet som kan öka lagring och upptag av 
koldioxid, och kan därför inte sätta mål. Däremot planerar vi för att anlägga en naturäng på 
Pantängen. Ett av syftena med det är att visa på sambandet mellan våra insekter, pollinering och 
odling. 

 



 

 

 

Tekniska förvaltningens handlingsplan 
 

för att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi 
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Bakgrund  
I december 2020 antog Borås Stad en ny energi- och klimatstrategi som syftar till att konkretisera den lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället 

till ett förändrat klimat. Strategin fastslår nio prioriterade fokusområden som varje verksamhet inom kommunkoncernen behöver arbeta med. Varje 

bolag och förvaltning ska ta fram en handlingsplan som redovisar hur respektive verksamhet planerar att realisera strategin. Det här dokumentet utgör 

Tekniska förvaltningens handlingsplan för att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi. Samtliga mål och aktiviteter i handlingsplanen integreras i 

förvaltningens verksamhetsplanering och miljödiplomering. Tekniska förvaltningen ansvarar för att samordna och följa upp energi- och klimatstrategin 

och de tillhörande handlingsplanerna. Strategiska gruppen har tagit fram ett kapitel till handlingsplanen eftersom samhällsbyggnadsproessen har koppling 

till ett flertal strategiska områden i energi och klimatstrategi.  Den involverar flera nämnder och har formulerat ett gemensamt kapitel till respektive 

nämnds handlingsplan. De har tagit fram en gemensam text om samhällsbyggnadsprocessen och används av alla nämnder i det hårda klustret för 

handlingsplanen.   

Arbetsprocessen  
Den 23 februari 2021 genomförde Klimatkommittén en workshop med Tekniska förvaltningens ledningsgrupp i syfte att stötta förvaltningen i arbetet 

med energi- och klimatstrategin och påbörja underlaget till förvaltningens handlingsplan. Under hösten 2021 etablerades en arbetsgrupp med deltagare 

från respektive avdelning för att kartlägga nuläget, prioritera områden och ta fram aktiviteter för att realisera energi- och klimatstrategin. Arbetet 

genomförs med regelbundna avstämningar med ledning och dialog med nämnd. Målsättningen är att handlingsplanen ska vara beslutade av Tekniska 

nämnden innan årsskiftet 2021/2022.   

Gemensamt kapitel för Borås Stads nämnder i samhällsbyggnadsprocessen 
Samhällsbyggnadsprocessen har koppling till ett flertal strategiska områden i energi- och klimatstrategin. Då processen involverar flera nämnder har ett 

gemensamt kapitel formulerats till respektive nämnds handlingsplan. Utöver kapitlet har varje nämnd egna åtgärder och ambitioner i respektive 

handlingsplan. 

Arbetet med att identifiera och följa upp åtgärder där flera nämnder behöver samverka kommer pågå kontinuerligt framöver. Strategiska gruppen är 

styrgrupp för arbetet. En arbetsgrupp tillsätts med representanter från alla förvaltningar som är representerade i strategiska gruppen. 

De nämnder som har detta gemensamma kapitel är Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. 



Av de nio strategiska områden i energi- och klimatstrategin har den gemensamma samhällsbyggnadsprocessen störst potential att påverka områdena. 

 Fossilfri vägtrafik, 

 Ökad lagring och upptag av CO2,  

 Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse  

 Trygg och säker infrastruktur. 

1. Fossilfri vägtrafik 

Nuläget 

Nämnderna påverkar utvecklingen genom att arbeta för förtätning på hårdgjorda ytor enligt översiktsplanen och genom att styra trafiken genom 

parkeringsreglering genom bland annat parkeringsprogram, parkeringsregler och parkeringsköpsavtal. Borås blir mer transporteffektiv genom att Borås 

Stad planerar för att kommunal service i stor utsträckning går att nå utan bil. Borås Stad främjar gång, cykling och kollektivtrafik bland annat genom 

utbyggnad av cykelvägnätet och genom mobility management-åtgärder. Hållbara resor till skolan främjas genom projekt och fysiska åtgärder. 

Åtgärder på kort sikt 

Förtydliga roll och ansvarsfördelning för arbetet med mobility management (beteendepåverkan) och annan utåtriktat mobilitetsarbete. Ett förslag på 

ansvarsfördelning och nödvändiga resurser lämnas till Klimatrådet. Arbetet behöver synkas med trafikplanen som är under utarbetande. Ansvarig: 

Kommunstyrelse med hjälp av Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ta fram en gemensam vision för ett stationsområde som bygger på hållbart resande. Ansvarig: Kommunstyrelsen med tilltänkt projektorganisation för 

stationsområdet. 

Se över hur beslutsunderlag kan tydligare visa hur åtgärder påverkar koldioxidbudgeten samt de tre hållbarhetsperspektiven. Vilka arbetssteg behöver 

göras, på vilken nivå (projektstorlek) och av vilken organisation. Ansvarig: Alla fem nämnder 

Öka kunskap bland beslutsfattare och handläggare avseende positiv och negativ klimatpåverkan från trafikåtgärder. Under 2022 genomförs 

gemensamma utbildningar på områdena mobility management, cykelinfrastruktur och markomvandling. Ansvarig: Tekniska nämnden med bistånd av 

Kommunstyrelsen 

Utreda och testa verktyg för hållbarhetsbedömning av detaljplaner. Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden. Revidera Cykelplanen 2021. Ansvarig: 

Tekniska nämnden  

Åtgärder på lång sikt 



Undersöka möjligheten för en omlastningsterminal för gods på järnväg. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

 

2. Ökad lagring och upptag av CO2 
Nuläget 

Översiktsplanen följs inte konsekvent nog där förtätning ska främst ske på redan ianspråktagen yta. Definitionen lämnar för stort utrymme för olika 

tolkningar.  

Vid nybyggnation ökas graden av trä som byggnadsmaterial. 

Åtgärder på kort sikt 

Utreda hur vi kan kräva kompensationsåtgärder när det sker markomvandlingar vid exploatering. Ansvarig: Kommunstyrelsen med bidrag från 

Tekniska nämnden 

Fortsätta testa och utvärdera verktyg för grönytefaktor. Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, 

Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. 

På lång sikt 

Definiera vilken mark som är lämplig för exploatering och vilken som är lämplig att bevara utifrån klimat, klimatanpassning och miljöperspektiv. 

Definitionen ligger till grund för samhällsplanering och strategiska markköp. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Undersöka hur kompensationsåtgärder kan tas med i ÖP, grönområdesplan eller andra övergripande styrdokument. Ansvarig Kommunstyrelsen 

 

3. Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse 

Nuläget 

Driftfrågan kan skapa konflikt, det den ena planerar för innebär merarbete för en annan verksamhet vilket inte alltid tas höjd för. Arbetet med 

området saknar flera arbetssätt idag. Kartläggning av t.ex. skyfall, riskhanteringsplaner MSB och annat underlagsmaterial är på gång. I detaljplaner ser 

vi till att utgångar klarar höga vattennivåer. Vi ser till att höja marken vid Viskan och skapar dagvattendiken mm. Hänsyn ska tas till eventuella höga 



flöden genom att byggnader/lokaler får delvis högre grunder för att motverka vatteninsläpp. Kraven finns på att klara av högsta flöden på Viskan och 

skyfall 200 års-scenarier. Detta konkreta innebär upphöjda entréer där det behövs och som det framgår i texten regngardens med lokala 

fördröjningsmagasin. Vi ingår dock i vattengruppen och där planerar man för en långsiktigt större lösning som kan innebära t.ex förhöjning av 

Öresjön uppströms. 

Åtgärder på kort sikt 

Förutsatt att investeringsmedel beviljas av kommunfullmäktige är konkreta klimatanpassnings-åtgärder föreslagna att genomföras i Tekniska nämndens 

regi (i vissa fall med stör av andra nämnder och akademin).  Detta kan vara (dag-)vattenpark inom befintlig detaljplan, säkring av park- och gångvägar 

mot skyfall, säkring av vattendrag, justering av markhöjder på utsatt allmän plats. Om åtgärderna kräver ansökan för vattenverksamhet blir åtgärderna 

på lite längre sikt. 

Andra åtgärder på kort sikt kan till exempel vara strategiska markköp, klimatanpassad förvaltning av kommunens mark, styrning av arrendeavtal, och 

att identifiera vilken mark är som lämplig för exploatering utifrån klimat, anpassning och miljöperspektiv i sitt sammanhang. Se även CO2-lagring. 

Kompensationsåtgärder. Se CO2 lagring 

Grönytefaktorn. Se CO2 lagring 

Den nya skyfallskarteringen ska analyseras när den är klar, och möjliga nya arbetssätt utifrån karteringen ska undersökas. Ansvarig nämnd: Alla 

nämnder  

Åtgärder på lång sikt 

Ta fram en handlingsplan för översvämning av Viskan, konkreta åtgärder utmed hela Viskan. Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden 

Ta fram en handlingsplan för dagvattenfrågan, öka fördröjning med mera. Stadens dagvattengrupp arbetar med frågan. Ett statligt arbete pågår också 

och förväntas vara klart under 2024. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Lämplighetspröva gamla planer, ifall det är lämpligt att bygga i dessa områden. Ansvarig Samhällsbyggnadsnämnden  

Ta fram förslag på ÖP-komplettering om klimatanpassning (ex. översvämningar). Ansvarig: Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder.  

 



4. Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Nuläget 

Dagvattengrupp är tillsatt för ökat samarbete. BEMAB förstärker dagvattenanläggningen kontinuerligt. Områdena behöver vara större än detaljplaner. 

Ökar graden av självförsörjning genom fortsatt utbyggnad av solenergianläggningar. Tekniska nämnden bygger ut GC-vägar enligt plan. 

Åtgärder på kort sikt 

Undersöka och skapa dagvattenlösningar som är anpassade till ett förändrat klimat, raingardens m.m. som fördröjer avrinningen. Ansvarig Tekniska 

nämnden 

Stärka samarbetet med Borås Energi och Miljö samt Borås elnät för att gemensamt identifiera åtgärder avseende infrastruktur såsom 

dricksvattenförsörjning, ledningsnät för vatten, avlopp och el. Det pågår redan gemensamma insatser, t ex i arbetet med riskhanteringsplanen. 

 Ansvarig:  Kommunstyrelsen 

Åtgärder på lång sikt 

Utveckla cykelplanen, förbättra kollektivtrafik, tillse att medel finns för drift och underhåll av befintliga GC-nät. Klimatsäkra kommunala gator för att 

säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Ansvarig Tekniska nämnden 

 

Kartläggning av nuläget på Tekniska förvaltningen  
Under hösten kartlades det nuvarande arbetet inom strategins fyra fokusområdena. I tabellen nedan redovisas en nulägesbeskrivning av hur Tekniska 

förvaltningen arbetar idag utifrån fyra nivåer. Arbetsgruppen använde modellen som visas i figur 1 för att strukturera upp nuvarande arbetssätt. I 

nedanstående kapitel presenteras arbetsgruppens resultat. 



 

 

 

Borås Stad har prioriterat nio arbetsområden i Energi- och klimatstrategin. Tekniska nämnden har rangordnat arbetsområdena utifrån nämndens 

verksamheter. Tekniska nämnden har beslutat att anta handlingsplaner för de arbetsområden som har rangordning 5. Skalan går från 5 (stor påverkan) 

- 1 (liten påverkan). I tabellen nedan redovisas en nulägesbeskrivning av hur Tekniska förvaltningen arbetar idag utifrån fyra nivåer. *Prioriterat av 

Tekniska förvaltningen 

Tekniska förvaltningen – Interna mål, nyckeltal och aktiviteter för den egna verksamheten. 
Borås Stad – Förvaltningsövergripande arbete, projekt, aktiviteter, utredningar där förvaltningen deltar, samordnar eller leder arbetet. 
Boråsarna – de som bor och verkar i Borås – Utåtriktade aktiviteter och målsättningar som berör de som bor och verkar i Borås, där förvaltningen 
deltar, samordnar eller leder arbetet. 
Regionen, nationen, världen – Delregionala, regionala och nationella målsättningar som direkt eller indirekt berör förvaltningen eller Borås stad 

•Utåtriktade aktiviteter och 
målsättningar som berör de 
som bor och verkar i Borås, 

där MF deltar samordnar 
eller leder arbetet.  

•Delregionala, regionala 
och nationella projekt 
och arbetssätt där där 
MF deltar, samordnar 
eller leder arbetet. 

•Förvaltningsövergripan
de arbete,  projekt, 
aktiviteter, 
utredningar, där MF 
deltar, samordnar eller 
leder arbetet. 

•Interna mål, 
nyckeltal och 
aktiviteter för den 
egna 
verksamheten. 

Tekniska 
förvaltningen 

Borås Stad 

Boråsarna – de 
som bor och 

verkar i Borås 

Regionen, 
nationen, 
världen 



Utsläppsminskning Tekniska förvaltningen 
Nämnden 

Borås Stad 
KF 

Boråsarna  Regionen, 
nationen, världen 

 
* Fossilfri vägtrafik (5) 
 

    

Administration     

Gatuavdelning • Verka för digitala 
arbetssätt 

• Minskade utsläpp från 
tjänsteresor 

• Fler pendlingsresor med 
cykel och kollektivtrafik    

 

• Cykelplan  
• Vintercyklist 
• På egna ben 
• Deltar i 

cykelvänligarbets
plats 

 

• Trepartssamverka
n(Västtrafik, 
Nobina) 

• Svenska 
cykelstäder 

• Vintercyklist 
• På egna ben 
• MMMiS nätverk 
• Cykla och vandra 

i Sjuhärad. 
 

• Hållbar mobilitet 
• Gata deltar i 

mobilitetsarbetet 
från TF 

• Elsparkcyklar, 
dialog med 
leverantörer 

• Nationell 
cykelstrategi 

 

Park- och skogsavdelning  Är med i bilpoolen 

 Arbetslagens- och 
skogsarbetarnas bilar 
körs på HVO 

 Ställer krav på våra 
entreprenörer 

 Har ett skogsbilvägsnät 
som så att skogs- och 
vägtransporter kan 
minskas 

- - - 

Persontransportavdelningen - Ställer krav på miljövänlig 
trafik vid upphandlingar 

- Premierar 
färdtjänstentreprenören 
vid användning av 
HVO100 

- Styrning mot fossilfria 
fordon inom bilpoolen 

- Minska 
användandet av 
fossila bränsle i 
bilpoolen  

- Vid upphandling 
av fordon ska i 
första hand 
biogas- och 
elfordon väljas 

- Alla 
färdtjänstkunder 
kan åka med 
kollektivtrafiken 
kostnadsfritt  

 



- Inom särskoleskjutsen 
drivs samtliga fordon av 
HVO100 

- All trafik effektiviseras 
genom samplanering och 
ruttoptimering  

 
Resurseffektiv 
konsumtion och 
produktion (4) 
 

    

Administration     

Gatuavdelning     

Park- och skogsavdelning - - Deltar i kommunens 
arbete med 
kemikaliedatabas och 
centrala upphandlingar 

- - Producerar certifierat 
timmer, rundvirke och 
bränsleflis  

Persontransportavdelningen     

 
Resurseffektiv 
energianvändning och 
försörjning (4) 
 

    

Administration  
 

   

Gatuavdelning • Utbyte av armaturer, 
energieffektivisering 
gatubelysning 

• Tjänstebilar, eldrift hybrid 
 

   

Park- och skogsavdelning  Använder elverktyg med 
batteridrift 

-  Levererar bioflis 
till lokala 
kraftvärmeverket 

 Deltar i LONA-
projektet 

- 



skonsam 
belysning 

 

Persontransportavdelningen  
 
 
 

   

* Klimatsmart 
byggnation (5) 

    

Administration     

Gatuavdelning • Byggande av infrastruktur 
• Återvinning av 

byggmaterial, asfalt, 
gatsten och betong 

• Utbyte av armaturer, 
energieffektivisering 
gatubelysning 

 

   

Park- och skogsavdelning  Återanvänder virke 

 Renoverar  

 Använder lokalt 
producerad bergkross vid 
t ex byggnation av 
skogsbilvägar 

 Återanvänder stängsel  

 Bygger mycket i 
trä – ofta från 
egen certifierad 
skog 

 Använder 
vattenbaserade 
färger 

 

- - 

Persontransportavdelningen     

 
* Ökad lagring & 
upptag av CO2 (5) 
 

    

Administration     

Gatuavdelning • Anläggande av gatuträd 
 

   

Park- och skogsavdelning  Väljer ett plantmaterial 
som ger bra tillväxt 

- - - 



 

 Överhåller skogen (d v s 
lagrar kol) 

 Använder eget virke för 
byggnation 

Persontransportavdelningen     

 
Klimatanpassad 
fysisk planering & 
bebyggelse (4) 
 

    

Administration     

Gatuavdelning • Cykelplanen 
 

• Deltar i den fysiska 
planeringen 

 

 • Samråd med 
Trafikverket 

• Ansökan om 
statsbidrag för 
gång- och 
cykelvägar, 
kollektivtrafik 

 

Park- och skogsavdelning  Deltar i 
dagvattengruppen 

 Deltar i 
detaljplanearbetet 

 Deltar i 
vattengruppen 

 Deltar i ÖP-arbete 

 Deltar i 
Grönområdesplanearbetet 

 Deltar i kommunens 
klimatanpassningsarbete 

 Söker lösningar för att 
klimatanpassad öppen 
dagvattenhantering 

 

- - 

Persontransportavdelningen     

 
 
 

       



* Trygg och säker 
teknisk infrastruktur 
(5) 
 
Administration     

Gatuavdelning • Utbildning av 
medarbetare 

 

• BRÅ 
• Trygghetsvandringar 
• Handlingsplan för trygga 

fysiska miljöer 
 

• Gatubelysning   
• Vinterväghållning 
• Trafiksäkerhetsarbete 

(Trafiksäkerhetsrådet) 
• Arbete på väg 

(säkerhet vid 
arbetsplatser) 

 

• Samråd med 
Trafikverket 
(statligt vägnät) 

 

Park- och skogsavdelning  Deltar i 
detaljplanearbetet 

- * Deltar i trygghetsvandringar 
* Deltar i ortsråd 

- 

Persontransportavdelningen     

 
Integrering av klimat -
anpassning i Borås 
Stad (3) 
 

- - - - 

Administration     

Gatuavdelning     

Park- och skogsavdelning     

Persontransportavdelningen     

 
Robust och säker 
ledning i kris (2) 
 

    

Administration     

Gatuavdelning • Krisledningsplan 
förvaltningen 

 

• Samverkan med CKS 
 

• Beredskap 
 

• Viskan 
reglering 

 

Park- och skogsavdelning - - - - 

Persontransportavdelningen     



 

Förslag på mål och åtgärder på Tekniska förvaltningen    
Arbetsgruppen anser att det samtliga områden knyter an till Tekniska förvaltningen nuvarande arbete. De områden som arbetsgruppen anser bör 

utvecklas och prioriteras på kort sikt är:  

 

Handlingsplan Tekniska förvaltningen – energi- och klimatstrategi 

Fossilfri vägtrafik 

Godkänt datum 

2021-12-15 

Signatur 

Avdelning 

Hela förvaltningen 

 

Ansvarig 

Magnus Palm, förvaltningschef 

Start 

2022 

Klart 

2023 

Mål 

Medverka till att kommunen kan uppnå sitt miljömål att minska användningen av fossilt 

fordonsbränsle. Ett kommunalt miljömål är att andelen resor inom Borås Stads geografiska 

område som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. Förbättrad standard för resor 

inom Borås Stads geografiska område som sker till fots och med cykel.  



Informera kommunens anställda och lånemöjligheterna av elcyklar mm via bilpoolen och ge 

allmänheten bättre möjligheter att säkert kunna förvara sina cyklar.  

Syfte 

Att byta ut fossilbränsle mot mer miljövänliga alternativ. Underlätta för resande med fossilfria 

alternativ. Ett exempel på det är att bygga om stationsområdet vid Resecentrum för tågresenärer. 

Öka möjligheterna att cykla genom att bygga cykelgaraget och arbeta med mobility management. 

Etappmål 

1. I kommande upphandlingar styra mot användning av fossilfria drivmedel. (2022) 
2. Se över möjligheten att utöka antalet elbilar i bilpoolen (2022) 
3. Rapport som belyser hur samarbetet kan ökas med Grundskoleförvaltningen (samordna 

skolskjuts och få ner antal resor) (2022)  
4. Öka andelen tjänstebilar som är fossilfria jämfört med 2020. (2022)   
5. Öka användningen av tjänstecyklar jämfört med 2020. (2022)  
6. Utbyggnad av Cykelgaraget/cykelparkering/cykelservicestationer vid Resecentrum (2023)  
7. Vi ska verka för cykelvänlig arbetsplats.  
8. Utbyggnad av cykelvägnätet enligt Cykelplan 2022-2023 (3,6 km 2022) och 4,0 km (2023)  
9. Ställa miljökrav vid upphandlingar av entreprenader.  
10. Genomföra samtal för att strukturera mikromobilitetstjänsterna (exempelvis dialog med 

elsparkcykelleverantörerna) för de företag som har som har elsparkcyklar i staden (2022) 
11. Bidra utifrån Tekniska nämndens förmåga till cykelstrategi med att öka andelen cykelresor 

av totala antalet resor från 3 % (2015) till 12 % (2040).  
12. Delta i kommungemensamt arbete med att planera ett nytt stationsområde.  

 

Handlingsplan: 

1. Handlingsplan: Upphandlingen av skolbusstrafiken som kommer genomföras under 2022 
kommer utformas så att den riktar upphandlingen mot fossilfria alternativ.  

2. Kontakter tas med P-bolaget om fler laddnings platser. 



3. Tekniska förvaltningen och Grundskoleförvaltningen samarbetar inför skolstart för att 
kunna effektivisera schemaläggningen. En gemensam arbetsgrupp kommer att ta fram en 
rapport med hur arbetssättet kan bli bättre. 

4. Välj fossilfria alternativ där det är möjligt vid omförhandling av leasingavtal. Jämför med 
2020 års statistik (d v s innan coronarestriktionerna)  

5. Genomföra en kampanj för att marknadsföra vilka alternativ som finns. 
6. Utbyggnad av cykelgarage, cykelparkering och cykelservicestationer enligt Cykelplan 

2022- 2023.  
7. Delta i projektet Cykelvänlig arbetsplats 2022 och utvärdera de möjligheter som föreslås.  
8. Utbyggnad av cykelvägnätet enligt Cykelplan 2022-2023. 
9. Ställa krav vid upphandlingar. 
10. Genomföra samtal för att strukturera mikromobilitetstjänsterna (exempelvis dialog med 

elsparkcykelleverantörerna) för de företag som har som har elsparkcyklar.  
11. Arbeta efter cykelstrategin och cykelplanen.  
12. Strukturskiss Väst 

Förutsättning vid start/nuläge 

1. I nuvarande avtal ges bonus för fossilfria drivmedel.  
2. 7 elbilar finns i bilpoolen. Begränsat med utrymme i garagen och svårigheter att få 

tillräckligt med laddstationer. 
3. Arbetet är påbörjat. 
4. 2020 – Park- och skogsavdelningen hade 17 tjänstebilar. 14 kan köras på HVO och 2 är 

hybrid (el/bensin). Gatuavdelningen hade 7 tjänstebilar varav 6 är hybrid (el/bensin) och 
1 diesel. 

5. 11 cyklar var tillsammans bokade 3 940 timmar (2020).  
6. Utbyggnad är inte genomförd.   
7. Förvaltningen deltog inte i Cykelvänlig arbetsplats 2021. 
8. Utgångsläget är 221 km cykelväg i Borås Stad varav 138 km där kommunen är väghållare. 
9. Miljökrav vid upphandlingar (Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018) 
10. Arbete påbörjat 
11. 3 % i undersökning 2015. 
12. Arbetet med strukturskiss väst pågår. 



 

 

Mätmetod 

1. Redovisning av utfallet. 
2. Redovisning av antalet elbilar i bilpoolen. 
3. En färdig rapport. 
4. Redovisning av utfallet. 
5. Redovisning av utfallet. 
6. Statistik från bilpoolen. Antal platser som hyrs i cykelgaraget. Redovisning av antal km 

nyproducerad cykelbana.  
7. Redovisning av antal uppfyllda kriterier i projektet. 
8. Redovisning av utfallet. 
9. Redovisning av utfallet.  
10. Redovisa om samtal genomförts. 
11. Resvaneundersökning (Kommunstyrelsen) senaste gjord 2015.  
12. Genomförd ombyggnation. 
 

Dokumentation 

Förvaltningens bokslut och/eller miljöredovisning. 

Resurser 

För 11 gäller att extra medel behövs om Tekniska behöver genomföra resvaneundersökning i 

egen regi.   

För 12 gäller att investeringsmedel beviljas.  

Övriga inom befintliga ramar. 

Utvärdering/ Uppföljning 



 

Handlingsplan Tekniska förvaltningen – energi- och klimatstrategi 

Klimatsmart byggnation 

Godkänt datum 

2021-12-15 

Signatur 

Avdelningar 

Gatuavdelningen, Park- och skogsavdelningen 

Ansvarig 

Magnus Palm, förvaltningschef 

Start 

2022 

Klart 

2022 

Beskrivning av mål, dess syfte och handlingsplan  

Mål 

Minska förbrukningen av jordens ändliga resurser. Nyckelordet är återanvända material i 

ursprunglig eller förädlad form. 

Syfte 

Målet är att bidra till att uppfylla det av kommunen fastslagna miljömålet som säger att 

byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 

Etappmål 

1. Återanvända all uppbruten asfalt (2022) 
2. Öka andelen återvunnet överbyggnadsmaterial (d v s tillfört material) vid byggnation av 

gång- och cykelbanor (gäller vid intern upphandling) (2022) 
3. Att vid byggnation inom cityringen prioritera sten eller betong som material (2022)  



4. Att nuvarande fogmaterial i stenbeläggningar på sikt ersätts av betongkross. (2022)  
5. Att använda stor andel naturmaterial på lekplatsernas fallskydd (2022) 

 

Handlingsplan 

      1. Vid upphandlingar av entreprenader alltid sträva efter att uppfylla målsättningen. 

      2. Vid upphandlingar av entreprenader alltid sträva efter att uppfylla målsättningen. 

      3. Vid upphandlingar av entreprenader alltid sträva efter att uppfylla målsättningen. 

      4. Vid beläggningsarbete används betongkross som fogmaterial. 

      5. Vid upphandlingar av entreprenader alltid sträva efter att uppfylla målsättningen. 

    

Förutsättning vid start/nuläge 

1. En mindre del av den uppbrutna asfalten återanvänds idag. 
2. En mindre del av den uppbrutna asfalten återanvänds idag. 
3. En stor del av området har sten eller betong istället för asfalt 
4. Metoden har provats. 
5. Träflis används som fallskydd på 3 972 m2. 
 

Mätmetod 

1. Redovisning av utfallet. 
2. Redovisning av utfallet. 
3. Redovisning av utfallet. 
4. Redovisning av utfallet. 
5. Redovisa areal där träflis används som fallskydd. 

 



Dokumentation 

Förvaltningens bokslut och/eller miljöredovisning. 

Resurser 

Inom befintliga ramar. 

Utvärdering och uppföljning 

 

Handlingsplan Tekniska förvaltningen – energi- och klimatstrategi 

Ökad lagring och upptag av CO2
 

Godkänt datum 

2021-12-15 

Signatur 

Avdelningar 

Park- och skogsavdelningen   

Ansvarig 

Magnus Palm, förvaltningschef 

Start 

2022 

Klart 

2030 

Beskrivning av mål, dess syfte och handlingsplan  

Mål 
Öka lagringen och upptaget av CO2 på kommunens egna fastigheter.  
 

 



Syfte 

Ta fram ett underlag som underlättar kommunens fortsatta arbete med att ta fram hur 
kommunen kan öka lagring och upptag av CO2. Inventering av kommunens ängs- och 
betesmarker kan användas för att finna lämpliga arealer för åtgärder. 
 
Etappmål 

1. Rapport som redovisar tänkbara alternativ för ökad lagring och upptag av CO2 på 
kommunal mark. (2022)  

2. Rapport om kommunens ängs- och betesmarker. (2022) 
3. Ökad volym biokol som ingår i växtbäddar vid nyplantering (2022) 
4. Verka för att öka andel träd i stadsmiljö. (2022) 
5. > 25 % trädkronstäckning i kommunens tätorter (2030)   

 
Handlingsplan 

1. Kunskap om olika metoder och strategier inhämtas. Resultatet blir en rapport där 
kommunens valmöjligheter redovisas med försök till kvantifiering och beskrivning av 
tänkbara konsekvenser. Utifrån kommunens markinnehav analyseras tänkbara strategier. 

2. Inventering och klassning av ängs- och betesmark som kommunen äger. Utreda 
kommunala jordbruksmarkers naturvärde. Ta fram förslag till åtgärdsplan.  

3. Köpa in biokol till växtbäddar. Försöka få fram ett samarbete med BEM för att de ska 
tillverka biokol av våra restprodukter. 

4. Delta i detaljplanearbetet. 
5. Plantering av gatuträd, grönytor i samband med om- och nybyggnation 

Förutsättning vid start/nuläge 

1. Det saknas idag kunskap om vad olika metoder skulle innebära för Borås Stad.  
Tekniska förvaltningen ansvarar för 13 293 ha landareal (skogsbruksplanelagd) varav 10 713 ha produktiv skogsmark. 

Den produktiva skogsmarken binder ungefär 3,4 miljoner ton CO2. 

2. Inventering delvis genomförd. 
3. Biokol används inte idag.  
4. Deltar i detaljplanearbetet. 



5. Nuvarande trädkronstäckning (2020) är 23 %  
Mätmetod 

1. Den färdiga redovisningen. 
2. Den färdiga redovisningen. 
3. Redovisa använd volym biokol. 
4. Redovisa resultatet. 
5. Resultat från nästa mätning av trädkronstäckning. Metodbeskrivning i Naturvårdsverkets 

åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. 
Dokumentation 

Skogsbruksplan och trädplan. 

Förvaltningens bokslut och/eller miljöredovisning. 

Resurser 

Inom befintliga ramar.    

Utvärdering och uppföljning 

 

Handlingsplan Tekniska förvaltningen – energi- och klimatstrategi 

Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Godkänt datum 

2021-12-15 

Signatur 

Avdelning 

Gatuavdelningen, Park- och skogsavdelningen   



Ansvarig 

Magnus Palm, förvaltningschef 

Start 

2022 

Klart 

2026 

Beskrivning av mål, dess syfte och handlingsplan  

Mål 
Medverka till att uppfylla kommunens miljömål om ekosystemtjänster och att säkerställa att grön- 

och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Sträva efter att ha en underhållsplan för elkablar som ligger i fas med lämpligt tidsintervall och 

sam lägga med andra ledningsägare och vid andra anläggningsarbeten. 

Energieffektivisera belysning genom att byta till LED-armaturer med möjlighet att effektreducera 

nattetid.  

Syfte 

Bytet av armaturer kommer med möjlighet till 30 % effektreducering mellan kl. 23-05. Totalt 

beräknas åtgärden ge en besparing på 350 000 kWh. 

Etappmål 
1. Utbyggnad av sammanhängande befintliga cykelstråk i enighet med cykelplanen 

(cykelparkering och underhåll) 2023.  
2. Vi ska skapa säkra miljöer med hänsyn till klimatsmarta lösningar. (2022) 
3. Åtgärder för dagvattenfördröjning vid nybyggnation på allmänplatsmark. (2022)  
4. Reinvestering av belysningsanläggningar. Dessutom kommer 2000 armaturer med 

effekten 65 W bytas ut mot LED-armaturer med en effekt på cirka 25 W. (2022) 
5. Skapa Viskans park som går från norr till söder genom centrala Borås som tar vara på 

både gröna och blå värden i anslutning till stadens utbyggnadsordning. Kronängsparken 
beräknas bli klar 2023. 

 
 
 
 



Handlingsplan 
Delta i kommunens arbete med att utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan 

beaktas i detaljplaner. 

1. Genomföra de åtgärdsförslag som finns i cykelplanen 2022 - 2023 
2. Arbeta efter de riktlinjer som finns i handboken för trygga och offentliga miljöer.  
3. Delta i kommunens arbete i dagvattengruppen. Förebygga översvämning genom 

dagvattenhantering- och fördröjning. 
4. Byta ut armaturer  
5. Projektet tillförs medel under 2022 och en projektledare anställs.  

 

Förutsättning vid start/nuläge 

1. I budget för 2022 är det avsatt 20 Mkr för cykelsatsningar. 
2. Handlingsplanen är snart färdig.  
3. Deltar i kommunens dagvattengrupp. 
4. Förvaltningen har 20 000 ljuspunkter med en energiförbrukning på 6 630 MWh/år.  

Cirka 1 000 av dem är belysning på genomfartsleder där effekten/armatur generellt är 150 

W. Övrig belysning har en genomsnittlig effekt på 60 W. 

5. Styrdokumentet ”Staden vid parken”. Projektstart blir 2022. Budget 90 miljoner kronor 
avsatt den första 5-årsperioden och 5 miljoner kronor 2022. 

Mätmetod 

1. Redovisning av utfallet 
2. Redovisning av utfallet 
3. Redovisning av utfallet 
4. Redovisning av utfallet 
5. Redovisning av utfallet 

Dokumentation 

Förvaltningens bokslut och/eller miljöredovisning. 



Resurser 

Inom befintliga ramar förutom:  

5. Extra medel krävs för att kunna byta ut ledningar i den takt som underhållsplanen säger. 

Utvärdering och uppföljning 

 

 

 

 

  

 

 



Handlingsplan Tekniska förvaltningen – energi- och klimatstrategi 

Fossilfri vägtrafik 

Godkänt datum 

2021-12-15 

Signatur 

Avdelning 

Hela förvaltningen 
 
Ansvarig 

Magnus Palm, förvaltningschef 

Start 

2022 

Klart 

2023 

Mål 
Medverka till att kommunen kan uppnå sitt miljömål att minska användningen av fossilt 
fordonsbränsle. Ett kommunalt miljömål är att andelen resor inom Borås Stads geografiska 
område som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. Förbättrad standard för resor 
inom Borås Stads geografiska område som sker till fots och med cykel.  
Informera kommunens anställda och lånemöjligheterna av elcyklar mm via bilpoolen och ge 
allmänheten bättre möjligheter att säkert kunna förvara sina cyklar.  
 

Syfte 
Att byta ut fossilbränsle mot mer miljövänliga alternativ. Underlätta för resande med fossilfria 
alternativ. Ett exempel på det är att bygga om stationsområdet vid Resecentrum för tågresenärer. 
Öka möjligheterna att cykla genom att bygga cykelgaraget och arbeta med mobility management. 
 

Etappmål/aktivitet 
1. I kommande upphandlingar styra mot användning av fossilfria drivmedel. (2022) 
2. Se över möjligheten att utöka antalet elbilar i bilpoolen (2022) 
3. Rapport som belyser hur samarbetet kan ökas med Grundskoleförvaltningen (samordna 

skolskjuts och få ner antal resor) (2022)  
4. Öka andelen tjänstebilar som är fossilfria jämfört med 2020. (2022)   
5. Öka användningen av tjänstecyklar jämfört med 2020. (2022)  
6. Utbyggnad av Cykelgaraget/cykelparkering/cykelservicestationer vid Resecentrum (2023)  
7. Vi ska verka för cykelvänlig arbetsplats.  
8. Utbyggnad av cykelvägnätet enligt Cykelplan 2022-2023 (3,6 km 2022) och 4,0 km (2023)  
9. Ställa miljökrav vid upphandlingar av entreprenader.  
10. Genomföra samtal för att strukturera mikromobilitetstjänsterna (exempelvis dialog med 

elsparkcykelleverantörerna) för de företag som har som har elsparkcyklar i staden (2022) 
11. Bidra utifrån Tekniska nämndens förmåga till cykelstrategi med att öka andelen cykelresor 

av totala antalet resor från 3 % (2015) till 12 % (2040).  
12. Delta i kommungemensamt arbete med att planera ett nytt stationsområde.  

 

Handlingsplan: 
1. Handlingsplan: Upphandlingen av skolbusstrafiken som kommer genomföras under 2022 

kommer utformas så att den riktar upphandlingen mot fossilfria alternativ.  
2. Kontakter tas med P-bolaget om fler laddnings platser. 
3. Tekniska förvaltningen och Grundskoleförvaltningen samarbetar inför skolstart för att 

kunna effektivisera schemaläggningen. En gemensam arbetsgrupp kommer att ta fram en 
rapport med hur arbetssättet kan bli bättre. 

4. Välj fossilfria alternativ där det är möjligt vid omförhandling av leasingavtal. Jämför med 
2020 års statistik (d v s innan coronarestriktionerna)  

5. Genomföra en kampanj för att marknadsföra vilka alternativ som finns. 



6. Utbyggnad av cykelgarage, cykelparkering och cykelservicestationer enligt Cykelplan 
2022- 2023.  

7. Delta i projektet Cykelvänlig arbetsplats 2022 och utvärdera de möjligheter som föreslås.  
8. Utbyggnad av cykelvägnätet enligt Cykelplan 2022-2023. 
9. Ställa krav vid upphandlingar. 
10. Genomföra samtal för att strukturera mikromobilitetstjänsterna (exempelvis dialog med 

elsparkcykelleverantörerna) för de företag som har som har elsparkcyklar.  
11. Arbeta efter cykelstrategin och cykelplanen.  
12. Strukturskiss Väst 

Förutsättning vid start/nuläge 

1. I nuvarande avtal ges bonus för fossilfria drivmedel.  
2. 7 elbilar finns i bilpoolen. Begränsat med utrymme i garagen och svårigheter att få 

tillräckligt med laddstationer. 
3. Arbetet är påbörjat. 
4. 2020 – Park- och skogsavdelningen hade 17 tjänstebilar. 14 kan köras på HVO och 2 är 

hybrid (el/bensin). Gatuavdelningen hade 7 tjänstebilar varav 6 är hybrid (el/bensin) och 
1 diesel. 

5. 11 cyklar var tillsammans bokade 3 940 timmar (2020).  
6. Utbyggnad är inte genomförd.   
7. Förvaltningen deltog inte i Cykelvänlig arbetsplats 2021. 
8. Utgångsläget är 221 km cykelväg i Borås Stad varav 138 km där kommunen är väghållare. 
9. Miljökrav vid upphandlingar (Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018) 
10. Arbete påbörjat 
11. 3 % i undersökning 2015. 
12. Arbetet med strukturskiss väst pågår. 

 
 
Mätmetod 

1. Redovisning av utfallet. 
2. Redovisning av antalet elbilar i bilpoolen. 
3. En färdig rapport. 
4. Redovisning av utfallet. 
5. Redovisning av utfallet. 
6. Statistik från bilpoolen. Antal platser som hyrs i cykelgaraget. Redovisning av antal km 

nyproducerad cykelbana.  
7. Redovisning av antal uppfyllda kriterier i projektet. 
8. Redovisning av utfallet. 
9. Redovisning av utfallet.  
10. Redovisa om samtal genomförts. 
11. Resvaneundersökning (Kommunstyrelsen) senaste gjord 2015.  
12. Genomförd ombyggnation. 
 

Dokumentation 

Förvaltningens bokslut och/eller miljöredovisning. 
Resurser 

För 11 gäller att extra medel behövs om Tekniska behöver genomföra resvaneundersökning i 
egen regi.   
För 12 gäller att investeringsmedel beviljas.  
Övriga inom befintliga ramar. 
Utvärdering/ Uppföljning 



Handlingsplan Tekniska förvaltningen – energi- och klimatstrategi 

Ökad lagring och upptag av CO2
 

Godkänt datum 

2021-12-15 

Signatur 

Avdelningar 

Park- och skogsavdelningen   
Ansvarig 

Magnus Palm, förvaltningschef 

Start 

2022 

Klart 

2030 

Beskrivning av mål, dess syfte och handlingsplan  

Mål 
Öka lagringen och upptaget av CO2 på kommunens egna fastigheter.  
 
Syfte 
Ta fram ett underlag som underlättar kommunens fortsatta arbete med att ta fram hur 
kommunen kan öka lagring och upptag av CO2. Inventering av kommunens ängs- och 
betesmarker kan användas för att finna lämpliga arealer för åtgärder. 
 
Etappmål/aktivitet 

1. Rapport som redovisar tänkbara alternativ för ökad lagring och upptag av CO2 på 
kommunal mark. (2022)  

2. Rapport om kommunens ängs- och betesmarker. (2022) 
3. Ökad volym biokol som ingår i växtbäddar vid nyplantering (2022) 
4. Verka för att öka andel träd i stadsmiljö. (2022) 
5. > 25 % trädkronstäckning i kommunens tätorter (2030)   

 
Handlingsplan 

1. Kunskap om olika metoder och strategier inhämtas. Resultatet blir en rapport där 
kommunens valmöjligheter redovisas med försök till kvantifiering och beskrivning av 
tänkbara konsekvenser. Utifrån kommunens markinnehav analyseras tänkbara strategier. 

2. Inventering och klassning av ängs- och betesmark som kommunen äger. Utreda 
kommunala jordbruksmarkers naturvärde. Ta fram förslag till åtgärdsplan.  

3. Köpa in biokol till växtbäddar. Försöka få fram ett samarbete med BEM för att de ska 
tillverka biokol av våra restprodukter. 

4. Delta i detaljplanearbetet. 
5. Plantering av gatuträd, grönytor i samband med om- och nybyggnation 

Förutsättning vid start/nuläge 

1. Det saknas idag kunskap om vad olika metoder skulle innebära för Borås Stad.  
Tekniska förvaltningen ansvarar för 13 293 ha landareal (skogsbruksplanelagd) varav 10 713 ha produktiv skogsmark. 
Den produktiva skogsmarken binder ungefär 3,4 miljoner ton CO2. 

2. Inventering delvis genomförd. 
3. Biokol används inte idag.  
4. Deltar i detaljplanearbetet. 
5. Nuvarande trädkronstäckning (2020) är 23 %  

Mätmetod 

1. Den färdiga redovisningen. 
2. Den färdiga redovisningen. 
3. Redovisa använd volym biokol. 
4. Redovisa resultatet. 
5. Resultat från nästa mätning av trädkronstäckning. Metodbeskrivning i Naturvårdsverkets 

åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. 



Dokumentation 

Skogsbruksplan och trädplan. 
Förvaltningens bokslut och/eller miljöredovisning. 
Resurser 

Inom befintliga ramar.    
Utvärdering och uppföljning 

 

 



Handlingsplan Tekniska förvaltningen – energi- och klimatstrategi 

Klimatsmart byggnation 

Godkänt datum 

2021-12-15 

Signatur 

Avdelningar 

Gatuavdelningen, Park- och skogsavdelningen 
Ansvarig 

Magnus Palm, förvaltningschef 

Start 

2022 

Klart 

2022 

Beskrivning av mål, dess syfte och handlingsplan  

Mål 
Minska förbrukningen av jordens ändliga resurser. Nyckelordet är återanvända material i 
ursprunglig eller förädlad form. 
 
Syfte 
Målet är att bidra till att uppfylla det av kommunen fastslagna miljömålet som säger att 
byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 
 
Etappmål/aktivitet 

1. Återanvända all uppbruten asfalt (2022) 
2. Öka andelen återvunnet överbyggnadsmaterial (d v s tillfört material) vid byggnation av 

gång- och cykelbanor (gäller vid intern upphandling) (2022) 
3. Att vid byggnation inom cityringen prioritera sten eller betong som material (2022)  
4. Att nuvarande fogmaterial i stenbeläggningar på sikt ersätts av betongkross. (2022)  
5. Att använda stor andel naturmaterial på lekplatsernas fallskydd (2022) 

 
Handlingsplan 
      1. Vid upphandlingar av entreprenader alltid sträva efter att uppfylla målsättningen. 
      2. Vid upphandlingar av entreprenader alltid sträva efter att uppfylla målsättningen. 
      3. Vid upphandlingar av entreprenader alltid sträva efter att uppfylla målsättningen. 
      4. Vid beläggningsarbete används betongkross som fogmaterial. 
      5. Vid upphandlingar av entreprenader alltid sträva efter att uppfylla målsättningen. 
    
Förutsättning vid start/nuläge 

1. En mindre del av den uppbrutna asfalten återanvänds idag. 
2. En mindre del av den uppbrutna asfalten återanvänds idag. 
3. En stor del av området har sten eller betong istället för asfalt 
4. Metoden har provats. 
5. Träflis används som fallskydd på 3 972 m2. 
 

Mätmetod 

1. Redovisning av utfallet. 
2. Redovisning av utfallet. 
3. Redovisning av utfallet. 
4. Redovisning av utfallet. 
5. Redovisa areal där träflis används som fallskydd. 

 
Dokumentation 

Förvaltningens bokslut och/eller miljöredovisning. 
Resurser 



Inom befintliga ramar. 
Utvärdering och uppföljning 

 

 



Handlingsplan Tekniska förvaltningen – energi- och klimatstrategi 

Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Godkänt datum 

2021-12-15 

Signatur 

Avdelning 

Gatuavdelningen, Park- och skogsavdelningen   
Ansvarig 

Magnus Palm, förvaltningschef 

Start 

2022 

Klart 

2026 

Beskrivning av mål, dess syfte och handlingsplan  

Mål 
Medverka till att uppfylla kommunens miljömål om ekosystemtjänster och att säkerställa att grön- 
och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 
Sträva efter att ha en underhållsplan för elkablar som ligger i fas med lämpligt tidsintervall och 
samlägga med andra ledningsägare och vid andra anläggningsarbeten. 
Energieffektivisera belysning genom att byta till LED-armaturer med möjlighet att effektreducera 
nattetid.  
 
Syfte 
Bytet av armaturer kommer med möjlighet till 30 % effektreducering mellan kl. 23-05. Totalt 
beräknas åtgärden ge en besparing på 350 000 kWh. 
 
Etappmål/aktivitet 

1. Utbyggnad av sammanhängande befintliga cykelstråk i enighet med cykelplanen 
(cykelparkering och underhåll) 2023.  

2. Vi ska skapa säkra miljöer med hänsyn till klimatsmarta lösningar. (2022) 
3. Åtgärder för dagvattenfördröjning vid nybyggnation på allmänplatsmark. (2022)  
4. Reinvestering av belysningsanläggningar. Dessutom kommer 2000 armaturer med 

effekten 65 W bytas ut mot LED-armaturer med en effekt på cirka 25 W. (2022) 
5. Skapa Viskans park som går från norr till söder genom centrala Borås som tar vara på 

både gröna och blå värden i anslutning till stadens utbyggnadsordning. Kronängsparken 
beräknas bli klar 2023. 

 
Handlingsplan 
Delta i kommunens arbete med att utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan 
beaktas i detaljplaner. 

1. Genomföra de åtgärdsförslag som finns i cykelplanen 2022 - 2023 
2. Arbeta efter de riktlinjer som finns i handboken för trygga och offentliga miljöer.  
3. Delta i kommunens arbete i dagvattengruppen. Förebygga översvämning genom 

dagvattenhantering- och fördröjning. 
4. Byta ut armaturer  
5. Projektet tillförs medel under 2022 och en projektledare anställs.  

 
Förutsättning vid start/nuläge 

1. I budget för 2022 är det avsatt 20 Mkr för cykelsatsningar. 
2. Handlingsplanen är snart färdig.  
3. Deltar i kommunens dagvattengrupp. 
4. Förvaltningen har 20 000 ljuspunkter med en energiförbrukning på 6 630 MWh/år.  

Cirka 1 000 av dem är belysning på genomfartsleder där effekten/armatur generellt är 150 
W. Övrig belysning har en genomsnittlig effekt på 60 W. 



5. Styrdokumentet ”Staden vid parken”. Projektstart blir 2022. Budget 90 miljoner kronor 
avsatt den första 5-årsperioden och 5 miljoner kronor 2022. 

Mätmetod 

1. Redovisning av utfallet 
2. Redovisning av utfallet 
3. Redovisning av utfallet 
4. Redovisning av utfallet 
5. Redovisning av utfallet 

Dokumentation 

Förvaltningens bokslut och/eller miljöredovisning. 
Resurser 

Inom befintliga ramar förutom:  
5. Extra medel krävs för att kunna byta ut ledningar i den takt som underhållsplanen säger. 
Utvärdering och uppföljning 

 



Gemensamt kapitel för Borås Stads nämnder i samhällsbyggnadsprocessen 

Samhällsbyggnadsprocessen har koppling till ett flertal strategiska områden i energi- och 

klimatstrategin. Då processen involverar flera nämnder har ett gemensamt kapitel formulerats till 

respektive nämnds handlingsplan. Utöver kapitlet har varje nämnd egna åtgärder och ambitioner i 

respektive handlingsplan. 

Arbetet med att identifiera och följa upp åtgärder där flera nämnder behöver samverka kommer 

pågå kontinuerligt framöver. Strategiska gruppen är styrgrupp för arbetet. En arbetsgrupp tillsätts 

med representanter från alla förvaltningar som är representerade i strategiska gruppen. 

De nämnder som har detta gemensamma kapitel är Tekniska nämnden, Miljö- och 

konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. 

Prioritering 

Av de nio strategiska områden i energi- och klimatstrategin har den gemensamma 

samhällsbyggnadsprocessen störst potential att påverka områdena. 

 Fossilfri vägtrafik, 

 Ökad lagring och upptag av CO2,  

 Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse  

 Trygg och säker infrastruktur. 

Fossilfri vägtrafik 

Nuläget 

Nämnderna påverkar utvecklingen genom att arbeta för förtätning på hårdgjorda ytor enligt 

översiktsplanen och genom att styra trafiken genom parkeringsreglering genom bland annat 

parkeringsprogram, parkeringsregler och parkeringsköpsavtal. Borås blir mer transporteffektiv 

genom att Borås Stad planerar för att kommunal service i stor utsträckning går att nå utan bil. Borås 

Stad främjar gång, cykling och kollektivtrafik bland annat genom utbyggnad av cykelvägnätet och 

genom mobility management-åtgärder. Hållbara resor till skolan främjas genom projekt och fysiska 

åtgärder. 

Åtgärder på kort sikt 

Förtydliga roll och ansvarsfördelning för arbetet med mobility management (beteendepåverkan) och 

annan utåtriktat mobilitetsarbete. Ett förslag på ansvarsfördelning och nödvändiga resurser lämnas 

till Klimatrådet. Arbetet behöver synkas med trafikplanen som är under utarbetande. Ansvarig: 

Kommunstyrelse med hjälp av Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ta fram en gemensam vision för ett stationsområde som bygger på hållbart resande. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen med tilltänkt projektorganisation för stationsområdet. 

Se över hur beslutsunderlag kan tydligare visa hur åtgärder påverkar koldioxidbudgeten samt de tre 

hållbarhetsperspektiven. Vilka arbetssteg behöver göras, på vilken nivå (projektstorlek) och av vilken 

organisation. Ansvarig: Alla fem nämnder 

Öka kunskap bland beslutsfattare och handläggare avseende positiv och negativ klimatpåverkan från 

trafikåtgärder. Under 2022 genomförs gemensamma utbildningar på områdena mobility 



management, cykelinfrastruktur och markomvandling. Ansvarig: Tekniska nämnden med bistånd av 

Kommunstyrelsen 

Utreda och testa verktyg för hållbarhetsbedömning av detaljplaner. Ansvarig: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Revidera Cykelplanen 2021. Ansvarig: Tekniska nämnden  

Åtgärder på lång sikt 

Undersöka möjligheten för en omlastningsterminal för gods på järnväg. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

 

Ökad lagring och upptag av CO2 

Nuläget 

Översiktsplanen följs inte konsekvent nog där förtätning ska främst ske på redan ianspråktagen yta. 

Definitionen lämnar för stort utrymme för olika tolkningar.  

Vid nybyggnation ökas graden av trä som byggnadsmaterial. 

Åtgärder på kort sikt 

Utreda hur vi kan kräva kompensationsåtgärder när det sker markomvandlingar vid exploatering. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen med bidrag från Tekniska nämnden 

Fortsätta testa och utvärdera verktyg för grönytefaktor. Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden 

tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. 

På lång sikt 

Definiera vilken mark som är lämplig för exploatering och vilken som är lämplig att bevara utifrån 

klimat, klimatanpassning och miljöperspektiv. Definitionen ligger till grund för samhällsplanering och 

strategiska markköp. Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Undersöka hur kompensationsåtgärder kan tas med i ÖP, grönområdesplan eller andra övergripande 

styrdokument. Ansvarig Kommunstyrelsen 

Klimatanpassad fysisk planering och bebyggelse 

Nuläget 

Driftfrågan kan skapa konflikt, det den ena planerar för innebär merarbete för en annan verksamhet 

vilket inte alltid tas höjd för. Arbetet med området saknar flera arbetssätt idag. Kartläggning av t.ex. 

skyfall, riskhanteringsplaner MSB och annat underlagsmaterial är på gång. I detaljplaner ser vi till att 

utgångar klarar höga vattennivåer. Vi ser till att höja marken vid Viskan och skapar dagvattendiken 

mm. Hänsyn ska tas till eventuella höga flöden genom att byggnader/lokaler får delvis högre grunder 

för att motverka vatteninsläpp. Kraven finns på att klara av högsta flöden på Viskan och skyfall 200 

års-scenarier. Detta konkreta innebär upphöjda entréer där det behövs och som det framgår i texten 

regngardens med lokala fördröjningsmagasin. Vi ingår dock i vattengruppen och där planerar man för 

en långsiktigt större lösning som kan innebära t.ex förhöjning av Öresjön uppströms. 

 

 



Åtgärder på kort sikt 

Förutsatt att investeringsmedel beviljas av kommunfullmäktige är konkreta klimatanpassnings-

åtgärder föreslagna att genomföras i Tekniska nämndens regi (i vissa fall med stör av andra nämnder 

och akademin).  Detta kan vara (dag-)vattenpark inom befintlig detaljplan, säkring av park- och 

gångvägar mot skyfall, säkring av vattendrag, justering av markhöjder på utsatt allmän plats. Om 

åtgärderna kräver ansökan för vattenverksamhet blir åtgärderna på lite längre sikt. 

Andra åtgärder på kort sikt kan till exempel vara strategiska markköp, klimatanpassad förvaltning av 

kommunens mark, styrning av arrendeavtal, och att identifiera vilken mark är som lämplig för 

exploatering utifrån klimat, anpassning och miljöperspektiv i sitt sammanhang. Se även CO2-lagring. 

Kompensationsåtgärder. Se CO2 lagring 

Grönytefaktorn. Se CO2 lagring 

Den nya skyfallskarteringen ska analyseras när den är klar, och möjliga nya arbetssätt utifrån 

karteringen ska undersökas. Ansvarig nämnd: Alla nämnder  

Åtgärder på lång sikt 

Ta fram en handlingsplan för översvämning av Viskan, konkreta åtgärder utmed hela Viskan. 

Ansvarig: Miljö- och konsumentnämnden 

Ta fram en handlingsplan för dagvattenfrågan, öka fördröjning med mera. Stadens dagvattengrupp 

arbetar med frågan. Ett statligt arbete pågår också och förväntas vara klart under 2024. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen 

Lämplighetspröva gamla planer, ifall det är lämpligt att bygga i dessa områden. Ansvarig 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Ta fram förslag på ÖP-komplettering om klimatanpassning (ex. översvämningar). Ansvarig: 

Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder 

 

Trygg och säker teknisk infrastruktur 

Nuläget 

Dagvattengrupp är tillsatt för ökat samarbete. BEMAB förstärker dagvattenanläggningen 

kontinuerligt. Områdena behöver vara större än detaljplaner. Ökar graden av självförsörjning genom 

fortsatt utbyggnad av solenergianläggningar. Tekniska nämnden bygger ut GC-vägar enligt plan. 

Åtgärder på kort sikt 

Undersöka och skapa dagvattenlösningar som är anpassade till ett förändrat klimat, raingardens 

m.m. som fördröjer avrinningen. Ansvarig Tekniska nämnden 

Stärka samarbetet med Borås Energi och Miljö samt Borås elnät för att gemensamt identifiera 

åtgärder avseende infrastruktur såsom dricksvattenförsörjning, ledningsnät för vatten, avlopp och el. 

Det pågår redan gemensamma insatser, t ex i arbetet med riskhanteringsplanen. 

 Ansvarig:  Kommunstyrelsen 

Åtgärder på lång sikt 



Utveckla cykelplanen, förbättra kollektivtrafik, tillse att medel finns för drift och underhåll av 

befintliga GC-nät. Klimatsäkra kommunala gator för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner. 

Ansvarig Tekniska nämnden 
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Bakgrund  
I december 2020 antog Borås Stad en ny energi- och klimatstrategi som syftar till att 
konkretisera den lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället till ett förändrat 
klimat. Strategin fastslår nio prioriterade fokusområden som varje verksamhet inom 
kommunkoncernen behöver arbeta med. Varje bolag och förvaltning ska ta fram en 
handlingsplan som redovisar hur respektive verksamhet planerar att realisera 
strategin. Det här dokumentet utgör Viskaforshem ABs handlingsplan för att realisera 
Borås Stads energi- och klimatstrategi.  

Arbetsprocessen  
Viskaforshem AB har under hösten 2021 bildat en arbetsgrupp bestående av VD, 
ekonomiansvarig, uthyrningsansvarig samt serviceansvarig med syfte att kartlägga 
nuläget, se över vilka områden som ska prioriteras och ta fram en plan för att realisera 
energi- och klimatstrategin. Målsättningen är att handlingsplanen ska vara beslutad av 
Viskaforshem ABs styrelse innan årsskiftet 2021/2022. 

Kartläggning av nuläget inom utsläppsminskning 
Fem områden berör utsläppsminskning vilka redovisas nedan.  

1. Fossilfri vägtrafik  
75% av personalstyrkan bor i Viskafors och går eller tar sig till arbetet på 
klimatsäkert sätt via elbil. 25% bor utanför orten och pendlar med elbil. 
Viskaforshem AB har idag två arbetsfordon, båda dieseldrivna vilka används under 
dagtid.      
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska utsläppen från sina egna 
tjänsteresor? 
 
Längre tjänsteresor sker så långt det är möjligt via elbil eller tåg. Vad gäller dagliga 
resor för utförande av service till våra boende skulle dessa kunna ske mer 
klimatsäkert via byte från dieseldrivna fordon till elbilar.  
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska Borås Stads utsläpp från 
vägtrafik och tjänsteresor?  
 
Viskaforshem AB har ingen eller mycket liten möjlighet att påverka Borås Stads 
utsläpp från vägtrafik och tjänsteresor. När möten hålls på orten, där Borås Stads 
anställda medverkar, uppmanas mötesdeltagarna att använda elbil eller 
kollektivtrafiken för att ta sig till orten. Det finns även möjligheter att ta sig till och 
från Viskafors med elcykel då cykelbana är anlagd längs stora delar av vägen till 
Borås. Dock saknas fortfarande säker anslutning från den nybyggda cykelbanan till 
befintlig gång/cykelväg vid Trafikplats Osdal. 
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Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska utsläppen från vägtrafiken i 
Borås?  
Viskaforshem AB ser ingen möjlighet att påverka vägtrafiken i Borås.  
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska utsläppen från övrig vägtrafik?  
Viskaforshem AB ser ingen möjlighet att påverka övrig vägtrafik.   

 

2. Byggnation med låg klimatpåverkan   
Viskaforshem AB har länge haft ett intresse för hållbart byggande gällande såväl 
materialval som energianvändning.  
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska utsläppen från byggnation som 
sker inom den egna verksamheten? 
 
Vid egen byggnation ska den totalentreprenör som anlitas inneha och tillämpa ett 
systematiskt och dokumenterat miljöledningssystem innehållande hjälpmedel 
och/eller rutiner för till exempel planering, genomförande, uppföljning samt åtgärder 
för kontinuerlig förbättring av entreprenörens miljöarbete. Det dokumenterade 
systematiska miljöarbetet ska minst omfatta miljöpolicy för verksamheten, rutiner 
för internrevision och egenkontroll samt dokumentation, betydande miljöaspekter 
samt mål, åtgärder och uppföljning för dessa. Vad gäller kvalitets och miljöplan så 
ska totalentreprenören redovisa förslag till kvalitets- och miljöplan för 
entreprenaden vilken ska samordnas med Viskaforshem AB. Kvalitets- och 
miljöplan ska vara godkända innan byggarbetsplatsen får etableras. 
Totalentreprenören ska under kontraktstiden utföra egenkontroll och redovisa 
resultatet av dessa kontroller. Totalentreprenören skall även redovisa hur han 
avser att vidarebefordra kraven på kvalitetsstyrning till underentreprenörer och 
leverantörer. Vid eventuellt förekommande rivningsarbeten ska entreprenören 
tillämpa källsortering samt redovisa en plan för avfallshantering. 
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska Borås Stads utsläpp vid 
byggnation och anläggning?  
 
Viskaforshem AB anser sig inte ha någon möjlighet att påverka Borås Stads 
utsläpp. 
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska utsläppen från byggnation som 
sker utanför kommunens verksamhet?  
 
Viskaforshem AB anser sig inte ha någon möjlighet att påverka utsläpp utanför 
kommunens verksamhet. 
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3. Resurseffektiv konsumtion och produktion 
 

Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska utsläppen från konsumtionen 
inom den egna verksamheten? 
 
Viskaforshem AB arbetar aktivt med hållbarhet vad gäller nybyggnation, renovering 
och daglig konsumtion. I frågeställningar som rör material väljs alltid det mest 
hållbara ur miljö och hållbarhets aspekt. Allt avfall sorteras noggrant i så väl den 
interna miljöstationen som vid Borås Stad återvinningscentraler.  
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska Borås Stads utsläpp från 
konsumtion och produktion?  
 
Viskaforshem AB anser sig inte kunna påverka Borås Stads utsläpp från 
konsumtion och produktion.  
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska utsläppen från den konsumtion 
och produktion som sker utanför kommunens verksamhet?  
 
Viskaforshem AB anser sig inte kunna påverka det utsläpp som sker utanför 
kommunens verksamhet.  

 

4. Resurseffektiv energianvändning och försörjning 
 
Viskaforshem AB har under många år strävat efter att implementera nya 
energikällor och skapa en så effektiv energianvändning som möjligt i bolagets 
fastigheter.  
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska utsläppen från 
energianvändningen inom den egna verksamheten? 
 
Gamla oljepannor och äldre värmepumpar har bytts ut och gett plats åt mer 
energieffektiva bergvärmevärmepumpar, nybyggda hus drivs med moderna 
värmeväxlare och där det varit möjligt har bolaget installerat solceller. Viskafors får 
sin el från det lokala vattenkraftverket. 
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska Borås Stads utsläpp från 
energianvändning- och försörjning?  
 
Viskaforshem AB hoppas att genom den egna energianvändningen skapa en 
efterfrågan på mer effektiva energilösningar som i förlängningen bidrar till att 
minska utsläppen även för Borås Stads verksamhet. 
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Hur arbetar Viskaforshem AB för att minska utsläppen från den 
energianvändning- och försörjning som sker utanför kommunens 
verksamhet?  
 
Viskaforshem AB hoppas att genom den egna energianvändningen skapa en 
efterfrågan på mer effektiva energilösningar som i förlängningen bidrar till att 
minska utsläppen även utanför kommunens verksamhet. 

 

5. Ökad lagring och upptag av koldioxid  
 

Hur arbetar Viskaforshem AB för att öka lagring och upptag av koldioxid 
inom den egna verksamheten? 
 
Viskaforshem AB bedriver ingen egen verksamhet som kan öka lagring och upptag 
av koldioxid i stor skala. I det lilla formatet så värnar bolaget om grönytor och 
skogsmark där man planterar ängsvädd för att berika insektsliv och återplanterar 
skogsplantor och träd vid nybyggnation för att skapa såväl trivsel för boende och 
bra luftkvalitet. 
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att öka Borås Stads lagring och upptag av 
koldioxid?  
 
Viskaforshem anser sig inte kunna påverka Borås Stads lagring och upptag av 
koldioxid. 
 
Hur arbetar Viskaforshem AB för att öka lagring och upptag av koldioxid 
utanför kommunens verksamhet?  
 
Viskaforshem anser sig inte kunna påverka lagring och upptag av koldioxid utanför 
kommunens verksamhet. 

 

Mål och aktiviteter för utsläppsminskning  
Viskaforshem AB anser att det finns utvecklingsmöjligheter inom samtliga områden. 

 

De områden som bör utvecklas och prioriteras på kort sikt är:  

• Minska utsläpp vid serviceresor under arbetstid genom att se över möjligheten att 
införskaffa elbilar.  

• Ökad medvetenhet vid avfallssortering 
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De områden som bör utvecklas och prioriteras på längre sikt är:  

 

1. Fossilfri vägtrafik  
Mål 1:   Alla arbetsfordon skall vara elbilar 2030 
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  
• Fler laddstolpar för elbil behövs på orten.  
• Ekonomi för inköp av elbilar. 

 

2. Resurseffektiv konsumtion och produktion 
Mål 2:   Fortsätta bygga klimat- och energismart  
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  
• Fortsätta samarbete med bl.a. Chalmers samt aktivt följa forskning och 

utveckling inom området.  
 

3. Byggnation med låg klimatpåverkan   
Mål 3:   Fortsätta bygga med låg klimatpåverkan 
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  
• Fortsätta samarbete med bl.a. Chalmers samt aktivt följa forskning och 

utveckling inom området. 
 

4. Resurseffektiv energianvändning och försörjning 
Mål 4:   Fortsätta bolagets utveckling med förnyelse av energikällor m.m.  
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  
• Ekonomisk förutsättning 
• Aktivt följa utveckling och forskning 

 

5. Ökad lagring och upptag av koldioxid  
Mål 5: Bidra till en positiv utveckling av boendeklimatet på orten  
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  
• Fortsätt plantering av växter och träd runt bolagets fastigheter 

 

6. Övrigt arbete för utsläppsminskning  
Viskaforshem AB har här inget övrigt att tillägga. 
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Kartläggning av nuläget inom klimatanpassning 
 

1. Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 
bebyggelse 
 
Viskaforshem AB gör noggranna markundersökningar i samband med 
nybyggnation samt anpassar befintliga fastigheter vid behov. Exempelvis dränering 
eller omledning av vatten för att förhindra översvämning i källare. Utomhus- och 
inomhusmiljöer ses över och anpassas efter klimatförändringar. Exempelvis byggs 
pergolas på förskolor och ventilationen på gruppbostäder och äldreboenden ses 
över. Träd planteras vid nybyggnation för att både ge skugga och bättre luft och en 
ökad medvetenhet rörande invasiva främmande arter i växtligheten runt fastigheter.  
Viskaforshem AB ser i dagsläget ingen akut risk för ras, skred och erosion i 
samband med skyfall runt våra fastigheter.  

 

2. Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 
 
Översyn av dagvattenbrunnar sker varje vår och höst för att säkerställa att de 
sväljer tillräckligt med vatten vid bl.a. skyfall och kraftigt regn. Översyn av 
ventilationsaggregat i fastigheter där äldre och sjuka vistas planeras i samband 
med kommande OVK för att säkerställa att aggregaten är anpassade att klara 
högre utomhustemperaturer. 

 

3. Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 
 
Viskaforshem AB har alltid en tjänsteman i tjänst som vid behov kan hjälpa 
hyresgäster i nöd skapat av akut företeelse så som brand eller översvämning. 

 

4. Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 
verksamheter 
 
Viskaforshem AB arbetar aktivt för att öka bolagets medvetenhet kring 
klimatanpassning gällande såväl nybyggnation som befintliga fastigheter.  
Samverkan sker redan idag med verksamheter som hyr lokaler, exempelvis 
förskolor och äldreboenden.   
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Mål och aktiviteter för anpassning 
 

1. Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig 
bebyggelse 
 
Mål 1:   Skapa en attraktiv utemiljö kring Sven Eriksons Väg 1 i Rydboholm i 
närhet till nybyggnationen av sex nya lägenheter 2023.  
 
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

• Ekonomi 
• Markskisser  

 

2. Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 
 
Mål 2:   Alla ventilationsaggregat på gruppboenden och äldreboenden ska 
vara klimatanpassade senast 2031 
 
Aktiviteter som krävs för att realisera målsättningen:  

• Ekonomi 
 

3. Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 
Finns redan. 

 

4. Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens 
verksamheter 
Samarbete med Borås Stad krävs för att realisera ev. övergripande mål. 

 

 

 

 

Uppdaterad:    Godkänd av styrelsen:   
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Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

1 Inledning 

Den 10 december 2020 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads energi- och 

klimatstrategi. Dokumentet gäller till och med 2024.  

Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett 

förändrat klimat kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet 

för att identifiera och genomföra rätt åtgärder. Strategin pekar huvudsakligen ut 

de områden där det finns potential att nå bra resultat med stor effekt. 

I strategin fastslås att alla nämnder och bolag i Borås Stad ska upprätta 

handlingsplaner för att minska klimatpåverkan.  

Direkta effekter av ett klimat i förändring:  

 Generellt ökad medeltemperatur 

 Värmeböljor blir allt mer frekvent förekommande 

 Skogsbränder 

 Högre luftfuktighet 

 Generellt förändrade nederbördsmönster 

 Skyfall vanligare och kraftigare 

 Höga flöden i vattendrag 

 Förändrade livsbetingelser i naturen  

Indirekta effekter av klimat i förändring:  

 Livsmedelsförsörjning kan påverkas 

 Social oro och konflikter 

 Ökad migration 

 Klimatförändring är en resurstjuv 

 Ekonomi, tillväxt och marknad blir påverkad 

 Tröskeleffekter – effekterna blir svåra att förutsäga 
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Handlingsplan för minskad klimatpåverkan 

2 Uppdrag och syfte 

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 

strategin i respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade 

utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Arbetet ska utmynna i en 

handlingsplan som rapporteras till och beslutas av ansvariga politiker.  

Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin till 

handling: 

• Integrera strategin i den egna verksamheten  

• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft 

• Genomföra åtgärder 

Borås Stad har en koldioxidbudget och i enlighet med den behöver utsläppen 

minska med 16 % per år inom kommunkoncernen och i samhället. Borås Stads 

energi- och klimatstrategi pekar ut nio områden där anpassningar behöver göras 

för att minska stadens klimatpåverkan:  

1. Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och 

kollektivtrafik 

2. Byggnation med låg klimatpåverkan 

3. Resurseffektiv konsumtion och produktion 

4. Resurseffektiv energianvändning och energiförsörjning 

5. Ökad lagring och upptag av koldioxid 

6. Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter 

7. Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse 

8. Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 

9. Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 

Handlingsplanen ska innehålla alla nio områden med motiveringar till hur 

prioriteringar gjorts.  

Syftet är att minska Vård-och äldrenämndens utsläpp och därmed bidra till 

minskade utsläpp och minskad klimatpåverkan.  
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3 Avgränsning  

Vård- och äldrenämndens handlingsplan ska innehålla alla nio områden med 

motiveringar till hur prioriteringar gjorts. Alla nio områden behöver dock inte 

besvaras med åtgärder om motivering finns, till exempel att Vård- och 

äldrenämnden inte styr över frågan. På grund av pandemin har Vård- och 

äldrenämnden valt att först och främst fokusera på de områden som är kända 

sedan tidigare att de har störst negativ klimatpåverkan av de aktiviteter som 

ryms inom nämndens verksamheter.   

De områden som Vård- och äldrenämnden har valt att prioritera är resor, 

främst inom hemtjänst och hemsjukvård, samt minskning av 

avfall/engångsprodukter. Övriga områden omnämns i varierande omfattning.  

De prioriterade områdena har tagits fram genom statistik från Servicenämnden 

gällande fordon, samt genom att ta del av effekter från tidigare projekt om 

avfallsminskning inom äldreomsorgen i andra kommuner.  
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4 Vård- och äldrenämndens klimatpåverkan idag 

 Klimatpåverkan från resor i hemtjänst och hemsjukvård 

Vård- och äldrenämndens utsläpp från tjänsteresor orsakas nästan uteslutande 

av fossil drivmedelsanvändning till verksamhetens lätta fordon. Se diagrammen 

nedan.  

 

 

Tabell 1: Lätta fordon släpper ut cirka 700 000 kr koldioxid per år och står för de största 

bränsleutsläppen inom Vård- och äldrenämnden.  

 

 

Tabell 2: Majoriteten av utsläppen från Vård- och äldrenämndens fordon kommer från bensin. 

HVO är en typ av förnybar diesel, som är nästan fossilfri. 
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Drivmedel Antal av Drivmedelstyp 

Bensin blyfri 95 
oktan 2 

Gasfordon 126 

Diesel 15 

Etanol E85 5 

Elhybrid  85 

HVO 11 

Totalsumma 244 
Tabell 3 och 4: Majoriteten av utsläppen kommer från bensin, men av de bilar som Vård- och 

äldrenämnden leasar är andelen gasfordon störst.  

 

 Användning av engångsmaterial – alla verksamheter 

Avfallet inom äldreomsorgen består av matavfall, förpackningsavfall, 

tidningsavfall, grovavfall till exempel möbler, farligt avfall och restavfall (sådant 

som vi lägger i soppåsen). 

Mängden utsorterat matavfall från äldreboenden är mellan 100 och 200 kg per 

boende och år. Restavfallet uppgår till mellan 350 och 700 kg per boende och 

år.  

Restavfallet, det vill säga sådant vi lägger i soppåsen, från äldreboenden består 

till största delen av använda inkontinensskydd (blöjor) men även av 

engångsprodukter som draglakan, sittunderlägg, tvättlappar, duschförkläden, 

pappershanddukar, medicinkoppar och engångshandskar.  

Statistik från tidigare projekt för att minska avfall inom äldreomsorgen:  

• Cirka 75 procent av klimatpåverkan från avfallet på äldreboende 

kommer från restavfallet.  

• Knappt 20 procent kommer från matavfallet.  

• Resterande fem procent kommer från förpackningar, där 

plastförpackningarna har störst klimatpåverkan.  

Bensin blyfri 95 okt

Gasfordon

Diesel

Etanol E85

Elhybrid

HVO
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5 Åtgärder för att minska Vård- och äldrenämndens 
klimatpåverkan  

 Åtgärder för att minska utsläppen från resor i tjänst 

Trots många biogasfordon är bensinanvändningen alldeles för hög. Detta kan 

bero på osäkerhet och tidsbrist för tankning.  

Vård-och äldrenämnden ska minska fossilbränsleberoendet och är med och 

bevakar frågan om att minska fossila utsläpp.  

 Åtgärder för att minska klimatpåverkan vid byggnation 

De nämnder som ansvarar och styr över byggnation i Borås Stad behöver 

bevaka att staden bygger på ett sätt som ger låg klimatpåverkan. Vård- och 

äldrenämnden gör framställan till Lokalförsörjningsnämnden om vilka behov 

som finns för byggnader. I de krav som Lokalförsörjningsnämnden ställer vid 

upphandlingar, måste miljöaspekten och minskad klimatpåverkan vara med.  

Vid utformning av nya lokaler behöver också perspektiven om hur man bygger 

för att möjliggöra arbete för att gynna klimatet vara med.  

 Åtgärder för att minska avfallet 

Vård- och äldrenämnden ska minska avfallet och ersätta engångsmaterial så 

långt det går med hänsyn till patientsäkerhet och hygienföreskrifter.  

För att minska klimatpåverkan från äldreomsorgen är det bra att i första hand 

förebygga avfall som kommer från inkontinensskydd, mat och 

engångsprodukter av plast.  

 

 Åtgärder för att resurseffektiv energianvändning och 
energiförsörjning 

Detta område styr inte Vård- och äldrenämnden över. Andra nämnder behöver 

därför bevaka frågan. Vård- och äldrenämnden kan däremot ställa krav vid 

upphandling av byggnation och drift. Se kapitel 5.2.  

 Åtgärder för ökad lagring och upptag av koldioxid 

Detta område styr inte Vård- och äldrenämnden över. Vård- och äldrenämnden 

har heller ingen verksamhet där detta är möjligt.  

 Åtgärder för integrering av klimatanpassning i 
kommunkoncernens verksamheter 

Med integrering av klimatanpassning menas att klimatanpassning behöver bli en 

självklar del av all verksamhet. Varje verksamhet behöver anpassa sig till hur 

klimatets förändringar påverkar just den verksamheten. Det behövs ett 

systematiskt arbete för att få in klimataspekten i det dagliga arbetet. Arbetet 

behöver göras långsiktigt och ske i samverkan mellan verksamheter.  
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 Åtgärder för klimatanpassning i den fysiska planeringen 
och befintlig bebyggelse  

Vård- och äldrenämnden styr inte över frågor som rör fysisk planering och 

bebyggelse men nämnden har möjlighet att påverka och ställa krav på miljön 

och klimatanpassningar där nämnden bedriver sin verksamhet, till exempel på 

de lokaler nämnden hyr.  

 Åtgärder för trygg och säker teknisk infrastruktur i ett 
förändrat klimat 

Vård- och äldrenämnden behöver tillse att verksamheten kan bedrivas i största 

mån oavsett vilka förutsättningar som råder.  

Kommande omställning till ”nära vård” innebär att vården i högre grad 

organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och 

förutsättningar, vilket kan innebära att mer avancerad sjukvård bedrivs inom 

den kommunala hemsjukvården. Detta kan i sin tur ställa högre krav på 

säkerhet i elförsörjning etc. Detta blir inte aktuellt under 2022, men behöver 

beaktas inför kommande år. Exempelvis kan elförsörjningen behöva säkras, 

vilket behöver ske i samarbete med Borås Elnät.  

 Åtgärder för robust och säker ledning i kris orsakat av 
klimatförändringar  

Vård- och äldrenämnden har redan idag uppdaterade och aktuella dokument 

som rör krisarbete. Vård- och äldrenämnden deltar i de övningar och 

samverkansmöten med mera, som leds av Centrum för kunskap och säkerhet 

(CKS).  
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6 Uppföljning  

Borås Stads energi- och klimatplan, och därmed också Vård- och 

äldrenämndens handlingsplan, gäller till och med 2024. Vård- och 

äldrenämnden kommer få återkoppling på handlingsplanen, med möjlighet att 

revidera den, en gång per år.  
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Borås Stads koldioxidbudget  
Klimatpåverkan från Borås Stads konsumtion av varor och tjänster har ökat med cirka 10 procent 

mellan 2020 och 2021. Statistiken bygger på tillgänglig statistik och nyckeltal. 

 

Figur 1. Diagrammet visar koldioxidbudgeten och utvecklingen av växthusgasutsläppen uttryckt i koldioxidekvivalenter från Borås Stads konsumtion 
av varor och tjänster till den egna verksamheten. Den orangea kurvan visar den nödvändiga minskningstakten på 16 procent per år. 2021 har 

utsläppen ökat med cirka 10 procent jämfört med 2019 och ligger över kurvan för koldioxidbudget. 

Borås Stads resor med bil och flyg  
Växthusgasutsläppen från Borås Stads tjänsteresor med bil och flyg minskade med 20 procent under 2021 

jämfört med 2020. Minskningen beror till stor del på färre flygresor, fortsatt utveckling av digitala arbetssätt 

och distansarbete.  
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Majoritet av Borås Stads 

klimatpåverkan från resor i 

tjänsten orsakas av fossil 

drivmedelsanvändningen till 

lätta fordon, fordon som väger 

mindre än 3,5 ton. 

Bensinanvändningen står för 

mer än hälften av utsläppen 

trots att Borås Stad endast äger 

ett fåtal rena bensinbilar. 

Användningen av HVO till 

Borås Stads lätta fordon har öka 

med nästa 40 procent under 

2021, jämfört med 2022, 

medans övrig 

drivmedelanvändning minskat 

något. Fordon som drivs med biogas och diesel minskar i antal medan fordon som drivs med HVO 

och elfordon ökar. Totalt har antalet lätta fordon inom kommunkoncernen minskat under 2021. 

 
Figur 4 Koldioxidutsläpp från drivmedelanvändningen för Borås Stads fordon under 3,5 ton 

 

 
Figur 5 visar mängden drivmedel för Borås Stads lätta fordon. 

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1000 000

 1200 000

 1400 000

 1600 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

K
g

 C
O

2
e

Klimatpåverkan från Borås Stads lätta fordon

Preemevolution

HVO

Etanol

El

Ecopar

Diesel B

Diesel

Biogas

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

E
n
e
rg

i 
(M

w
h
)

Drivmedelsanvändning för Borås Stads lätta fordon

Preemevolution

HVO

Etanol

El

Ecopar

Diesel B

Diesel

Biogas

Bensin

Bensin
2%

Diesel
10%

Etanol E85
3%

Biogas
48%

Hybrid
11%

Hybrid (miljö)
1%

HVO
16%

Laddhybrid
4%

El 
5%
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Mängden drivmedel har inte minskat de senaste åren trots minskade utsläpp och färre fordon. Det 

indikerar att vår fordonsanvändning blivit effektivare och minskad användning av fossila bränslen 

men att resebehovets omfattning inte har minskat.  

 

Figur 6 visar växthusgasutsläpp från Borås Stads tunga fordon, Utsläppen från Borås Stads tunga fordon har minskat med 14 procent under 2021, 

jämfört med 2020 

Utsläppen från Borås Stads tunga fordon har minskat med 14 procent under 2021, jämfört med 

2020. Borås Stads tunga fordon orsakar betydligt mindre utsläpp än Borås Stads lätta fordon, trots 

att mängden drivmedel till tunga fordon är större. Den relativt låga klimatpåverkan från Borås Stads 

tunga fordon beror på att bränsleanvändningen till tunga fordon till stor del består av HVO och 

biogas, istället för fossila bränslen.  

 

Figur 7 Klimatpåverkan från Borås Stads lätta och tunga fordon
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Värme och el – Borås Stads energianvändning 
Majoriteten av Borås Stads energianvändning används till uppvärmning och elektricitet för 

kommunala bostäder och lokaler. Borås Stads totala energianvändning under 2021 var i princip på 

samma nivå som under 2020. Den el som konsumeras i kommunala bostäder och lokaler är 100 

procent fossilfri. 

 

Figur 8 visar Borås Stads energianvändning från industrilokaler, utomhusbelysning samt el och uppvärmning till kommunala bostäder, lokaler och 

industrilokaler.  

Energianvändningen per kvadratmeter för Borås Stads bostäder har under de senaste åren minskat 

regelbundet med undantag för 2021. Bostäder i Borås har noterat en ökad energianvändning i 

bostadsbestånd under året för både el och fjärrvärme, även med normalårskorrigerade siffror. 

Ökningen antas beror på att det var ett relativt kallt år. Men den ökade energianvändningen under 

2021 kan anses vara en avvikelse i och med att Bostäder i Borås minskat energianvändningen med 

drygt 20% sedan 2007. Energianvändningen per kvadratmeter för kommunala lokaler har ökat 

under de senaste åren, med undantag för 2020 och 2021. Energieffektivisering av kommunala 

byggnader, offentlig utomhusbelysning och övriga installationer är ett ständigt pågående arbete.  

Utsläppen från Borås Stads energianvändning till lokaler, bostäder och utomhusbelysning 

orsakades framför allt av fastighetsel och fjärrvärmeanvändningen under 2021.
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Figur 9 visar Borås Stads klimatpåverkan från energianvändningen till lokaler, 

industrilokaler och utomhusbelysning under 2021. Utsläppen orsakades framför allt av 

fastighetsel och fjärrvärmeanvändningen.  
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Livsmedel 
Majoriteten av Borås Stads 

livsmedelskonsumtion används inom 

skola, vård och omsorg. Under 2021 

minskade utsläppen från Borås Stads 

livsmedelskonsumtion med nästan 20 

procent, jämfört med 2020. 

Utsläppsminskningen beror till stor 

del på att inköpsmängden av livsmedel 

minskat till följd av att flera skolor och 

verksamheter har stängt sin 

matservering på grund av covid-19. 

Utsläppen per kilo inköpt livsmedel 

har dock ökat under 2021, se tabell 1.  

Mer än hälften av klimatpåverkan från 

Borås Stads livsmedelsanvändning orsakas av köttkonsumtionen. Tillsammans stod 

mejeriprodukter och köttprodukter för 75% av Borås Stads klimatpåverkan från livsmedel under 

2021.Av de köttprodukter som Borås Stad köpt in under 2021 står nötkött för 35% av utsläppen 

men utgör endast 12% av inköpsmängden. Fågel däremot motsvarar 42% av inköpsmängden men 

endast 12% av utsläppen.  

 

 

 

  
KLIMATPÅVERKAN 
FRÅN LIVSMEDEL 

KG KOLDIOXID/ 
KG LIVSMEDEL 

2019 7 981 309 kg 1,8 

2020 6 485 868 kg 1,78 

2021 5 209 246 kg 1,9 

 

Tabell 1 visar antal kilo växthusgasutsläpp som orsakas av Borås 
Stads inköp av livsmedel. Under 2021 minskade utsläppen med 

nästan 20 procent, jämfört med 2020. 
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Figur 10 visar klimatpåverkan från Borås Stads konsumtion av köttprodukter under 2022.  Figur 11 visar inköpsmängden från Borås Stads konsumtion av köttprodukter under 2021. 
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Byggnation och övriga inköp 
I dagsläget saknas det statistik för både byggnationens och inköpens klimatpåverkan. En indikator för 

utvecklingen är statistik för förvaltningarnas utgifter. Även om utsläpp per krona inte nödvändigtvis är 

konstanta kan utsläppsutvecklingen kopplas till förändringarna i utgifterna. Från 2019 till 2020 var de största 

specifika förändringarna inom området Entreprenad, drift och underhåll som minskade med 25 procent och 

området Förbrukningsmaterial som ökade med över 80 procent. Totalt var utgifterna nästan oförändrade 

mellan 2019 och 2020. Mellan 2020 och 2021 ökade de totala utgifterna med 7 procent, Entreprenad, drift och 

underhåll som är den absolut största kostnadskategorin ökade med över 50 procent. Anledningen för de stora 

skillnaderna inom denna kategori är sannolikt att skolprojekt har blivit uppskjutna 2020 medan det 2021 

blev en ny skolbyggnad och dessa projekt påverkar kostnaderna mycket. 

 

 

Figur 12 visar utgifter från Borås Stads förvaltningar för olika kategorier för åren 2019 till 2021. Den största förändring finns inom kategorin 
entreprenad/drift/underhåll som hade minskat med över 20 procent under året 2020 

Negativa utsläpp och kolsänkor 
I dagsläge saknas det statistik för negativa utsläpp från bland annat skogsförvaltning, våtmarker eller 

stadsträd. 

Enkla beräkningar visar att stadsträden binder cirka 9 000 ton koldioxid årligen och skogen som Borås Stad 

förvaltar lagrar stora mängder koldioxid och lagret ökar årligen med cirka 41 000 ton. Beräkningarna är dock 

förenklade modeller och det finns även risk för överlappning mellan vad som inkluderas i stadsträd och 

skog. Storleksordningen är dock sannolikt rätt. 41 000 ton motsvarar de årliga utsläppen från 5 000 boråsares 

konsumtion eller hela Borås Stads klimatpåverkan. 

  

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

m
ilj

o
n

er
  k

r

Inköp förvaltningar 

2019

2020

2021



8 
 

Boråsarnas koldioxidbudget 
Klimatpåverkan från boråsarnas konsumtion av varor och tjänster har ökat med cirka 3 procent mellan 2020 

och 2021. Statistiken bygger på tillgänglig statistik och nyckeltal för Borås och på tolkning av nationell 

statistik och uppgifter. 

 

Figur 13 visar koldioxidbudgeten och utvecklingen av växthusgasutsläppen uttryckt i koldioxidekvivalenter från boråsarnas konsumtion av varor och 
tjänster. Den orangea kurvan visar den nödvändiga minskningstakten på 16 procent per år för att de samlade utsläppen inte överskrider 

koldioxidbudgeten. 2021 har utsläppen ökat med cirka 3 procent jämfört med 2020 och överskrider linjen för koldioxidbudgeten med stor marginal. 

Flygresor 
Den senaste utsläppsstatistiken är från 2017 och avser nationell statistik som kan antas även gällde Borås. 1 

Under 2020 har flygresorna minskat kraftigt på grund av pandemin men under 2021 skedde en uppgång. 

Mellan 2020 och 2021 har antalet landningar  på Landvetter flygplats ökat med 11 procent och antalet 

passagerare med 16,5 procent2. Vi kan anta att beläggningsgraden ökade efter att restriktionerna lättades 

vilket minskade utsläpp per person. Ökningen beräknas därför som medel och landar på 13,8 procent. 

Bilresor och Kollektivtrafik 
Enligt Trafikverkets ökade personbilstrafiken med 3 procent mellan 2020 och 2021. Utsläppen av 

växthusgaser från den svenska vägtrafiken minskade samtidigt med 0,3 procent. Utsläppsminskningen antas 

bero på inblandning av förnybara bränslen och en snabbt ökande elektrifiering. 3 Utifrån punktmätningar i 

Borås kan vi anta att den lokala vägtrafiken ökade i samma omfattning som nationellt.  

                                                           
1 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-
klimatpaverkan/  
2 https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/  
3 https://bransch.trafikverket.se/contentassets/7ce1527807fa44ff9aa195ab440d5184/pm-vagtrafikens-utslapp-220207.pdf  
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Ett nyckeltal på trafikområdet är sammansättningen av bilflottan i Borås.4 El-, gas- och etanolbilar samt 

laddhybrider står tillsammans för cirka tio procent av alla bilar registrerade i Borås. Antal rena elbilar har 

mer än fördubblats sedan två år i rad. 

 Drivmedel 2018 2019 2020 2021 
Andel 
2021 

Bensin 31 671 31 060 31 259 30 321 53,2% 

Diesel 17 485 17 627 17 647 17 386 30,5% 

El 160 281 578 1 198 2,1% 

Hybrider 1 070 1 280 1 485 1 825 3,2% 

Laddhybrider 404 516 998 1 658 2,9% 

Bensin/Etanol 2 476 2 261 2 122 1 965 3,4% 

Gas 759 713 671 635 1,1% 

Övriga 1 2 1 0 0,0% 

Totalt 56 044 55 759 56 781 57 009  
Tabell 2 visar antal fordon i Borås indelad efter drivmedel för åren 2018 till 2021 samt andel av respektive drivmedel av 

den totala fordonsflottan; källa: trafa.se 

Enligt Borås Stads uppföljning av lokala kollektivtrafikresor med tåg- och bussresor minskade antalet resor 

med 12 procent under 2021. Flest antal kollektivtrafiksresor sker med Stadstrafikens busslinjer och 

bussresor till Göteborg och Ulricehamn. Majoriteten av de bussar som används inom den lokala 

kollektivtrafiken drivs på biogas eller el, vilket innebär att utsläppen från kollektivtrafiksresor är försumbar 

och färre antal kollaktivtrafiksresor resulterar inte i en märkbar utsläppsminskning. 

Värme och elanvändning 
Ungefär hälften av den energin som används till el och uppvärmning produceras lokalt i Borås. 17 procent 

av den el som används i Borås kommun produceras lokalt i Borås.

Statistiken för användning av energi som statistiska centralbyrån tillhandahåller uppdateras med fördröjning 

på mer än ett år, så att det inte går att se statistik för 2021. Utöver fördröjningen visas vissa uppgifter inte 

på grund av bland annat sekretess. På grund av dessa omständigheter behöver statistiken tolkas med 

försiktighet och fokus ligger på trender. Som figur 11 visar är de stora energikategorier fjärrvärme, el och 

flytande fossila bränslen. Långsiktigt minskar energianvändningen och 2020 var användningen särskilt låg 

på grund av att uppvärmningsbehovet var  lägre på grund av varma vintern samt att transporterna 

påverkades av pandemiåtgärder. 

                                                           
4 https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/  

https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/
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Figur 14 visar energianvändningen i Borås per invånare för åren 1990 till 2020. El, fjärrvärme och fossila flytande bränslen är de största posterna. 
Långsiktigt minskar energianvändningen och ligger 2020 på cirka 20 MWh per invånare och år 

Ett nyckeltal på energiområdet är installationen av solceller i Borås.5 Antalet anläggningar och den 

installerade effekten ökar fortfarande och mellan 2016 och 2021 har den installerade effekten ökat med en 

faktor 12. Företaget Speedgroup i Borås invigde sin solcellsanläggning på taket 2021 som då blev Nordens 

största anläggning på tak. Anläggningen verkar inte ha kommit med i Energimyndighetens statistik för 2021 

vilket kommer innebära en stor ökning av installerade effekten under 2022. 

 

Figur 15 visar den installerade effekten från solcellsanläggningar i Borås mellan åren 2016 och 2021. Mellan 2020 och 2021 har den installerade 
effekten ökat med över 50 procent. 

Livsmedel 
Statistiken för klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion uppdateras inte löpande. Statistiken som har 

använts till koldioxidbudgeten kommer från nationella statistiken som Naturvårdsverket publicerar. 2019  

                                                           
5 Energimyndigheten: http://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%C3%A4tanslutna%20solcellsanl%C3%A4ggningar/-
/EN0123_1.px/?rxid=5e71cfb4-134c-4f1d-8fc5-15e530dd975c  
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låg utsläppen från livsmedel per svensk invånare på 1,4 ton CO2e vilket är en minskning jämfört med  2018 

då klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen per invånare i Sverige uppgick till 1,57 ton per år.6  

Övrig konsumtionav varor, material och tjänster 
Statistiken för övrig konsumtion kan inte uppdateras för de senaste åren. I koldioxidbudgeten bygger siffran 

på en rapport som gjordes för Göteborg där utsläppen för 2014 beräknades till 1,7 koldioxidekvivalenter 

per invånare.7 Enligt Konsumtionsrapporten för 2021 som ges ut av Centrum för Konsumtionsforskning 

har konsumtionen generellt ökat med cirka fem procent.8 Vi kan anta att samma ökning för konsumtionen 

i Borås. Ett nyckeltal för konsumtion är avfallsmängderna som är en konsekvens av konsumtionen.9 

Avfallsmängderna minskar delvis men totalt saknas en stabil trend. 

 

 

Figur 16 visar avfallsmängderna per invånare indelad i mat- och restavfall, grovavfall och insamlade förpackningar för åren 2015 till 2020 

Offentliga utsläpp 
Statistiken för offentlig konsumtion kan inte uppdateras för 2021.  I koldioxidbudgeten bygger siffran på 

Naturvårdsverkets statistik. 6 Offentlig konsumtion för 2019 ligger på 1 ton koldioxidekvivalenter per 

invånare vilket är en minskning med några procentenheter. Under pandemin 2020 och även 2021 har den 

offentliga konsumtionens utsläpp påverkats av en kraftfull minskning av flygresor och tjänsteresor samtidigt 

som konsumtion av bland annat material till vård och hygien har ökat. 

Investeringar 
Naturvårdsverket redovisar även konsumtionsbaserad statistik för investeringar. Dessa kan vara både från 

offentlig och privat sektor och kan avser byggnation av infrastruktur eller anläggningar men även 

lagerhållning. Den senaste statistiken är från 2019  och utsläppen ligger på 2,7 ton koldioxidekvivalenter per 

invånare. Dessa utsläpp borde framöver kunna fördelas till olika konsumtionsposter samt den offentliga 

konsumtionen. 

 

                                                           
6Naturvårdsverket:  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/  
7Chalmers: https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/210983/local_210983.pdf  
8 https://www.gu.se/sites/default/files/2020-12/KLAR_konsumtionsrapporten%202020_uppdaterad.pdf  
9Kolada:  https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16708  
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Geografiska utsläpp 
De geografiska utsläppen kan följas upp på två olika sätt. Ett sätt är via energianvändningen som räknas om 

till utsläpp. Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB) och publiceras med cirka 1,5 års 

fördröjning.10 Vissa uppgifter saknas också på grund av sekretess. Enligt SCB finns det också brister i 

statistiken som gör att förändringar från år till år kan bli stora men den långsiktiga trenden är mer avgörande. 

Under 2020 minskade utsläppen med cirka 6 procent och den största minskningen står fjärrvärmen och 

oljeanvändningen för.  

 

Figur 17 visar klimatpåverkan från fossil energianvändning i Borås mellan åren 1990 och 2020 

Ett annat sätt att redovisa statistik för utsläppen inom det geografiska området är via den nationella 

emissionsdatabasen (SMHI). Statistiken är indelat i användarkategorier i jämförelse till energislag i SCBs 

statistik. Statistiken är inte uppdaterad för 2020 än. Utvecklingen i båda statistiker är jämförbar. El- och 

värme samt vägtrafik står för de största utsläppen och trenden är att utsläppen minskar stadigt. 

                                                           
10 https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSektor/  
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Figur 18 visar utsläpp av växthusgaser per användarområde. Mellan åren 1990 och 2019; utsläppen minskar totalt varje år de senaste åren 

Ett nyckeltal för den lokala energiproduktionen är bränslesammansättningen för fjärrvärmeproduktionen. 

De stora fossila utsläppen inom fjärrvärmeproduktionen kommer från avfallsförbränningen. Det kan 

diskuteras om dessa utsläpp bör läggas till konsumtionens klimatpåverkan då avfallet är ett resultat från 

konsumtionen som måste tas om hand och inte ett bränsle i första hand. 
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Klimatkommitténs uppföljning av Borås klimatarbete 2021
och rekommendationer för det fortsatta arbetet



Om rapporten 
Borås Stads klimatkommitté tar varje år fram en klimatrapport som utvärderar Borås årliga klimatarbete 
och presenterar rekommendationer för kommande år. I årets rapport sammanfattar vi uppföljningen av 
den lokala koldioxidbudgeten och Borås Stads energi- och klimatstrategi.  

Årets rekommendationer fokuserar på de övergripande förutsättningarna som krävs för att lyckas nå 
de politiskt antagna klimatmålen och realisera en önskvärd klimatomställning. Som komplement till 
klimatkommitténs interna uppföljning har experter på Chalmers Industriteknik genomfört en extern 
analys i syfte att identifiera effektiva klimatåtgärder som Borås bör prioritera.  Hela analysen finns att 
läsa i bilaga 3. 

Klimatrapporten har utformats efter energi- och klimatstrategins nio fokusområden. Under varje område 
sammanfattas det arbete som genomfördes under 2021 samt klimatkommitténs bedömning av det 
genomförda och kommande klimatarbete. 

Vi i klimatkommittén grundar våra bedömningar och rekommendationer på analyser kring den statis-
tiska uppföljningen av koldioxidbudgeten, nationella trender och prognoser samt analysen från Chalmers 
Industriteknik och avstämningar med aktörer inom kommunkoncernen.

Klimatkommittén 
Peter Krahl Rydberg, energi- och klimatstrateg, Borås Stad
Lisa Nilsson, energi- och klimatsamordnare, Borås Stad 
David Von Sydow, klimatanpassningssamordnare, Borås Stad
Susanne Möller Arneborg, strategisk samhällsplanerare, Borås Stad

Magnus Widén, ekonomichef, Borås Stad 

Uppföljning av Klimatlöften 
Borås Stad arbetar med att realisera de antagna klimat-
löftena som samordnas av Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen i Klimat2030. 

Vi uppfyller samtliga krav och uppnår 
Klimatlöftet 

Vi uppfyller inte samtliga krav och klarar inte 
Klimatlöftet
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Sammanfattning 
Borås minskar inte de konsumtionsbaserade utsläppen i den takt som krävs för att uppnå de lokalpolitiska 
klimatmålen och i förlängningen bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader i 
enlighet med Parisavtalet. Borås Stads konsumtionsbaserade utsläpp ökade med tio procent under 2021 
och även boråsarnas utsläpp ökade jämfört med 2020. För mer information se bilaga 1. 

Konsekvenserna av att överskrida den lokala koldioxidbudgeten blir att utsläppsutrymmet för de kom-
mande åren minskar och sannolikheten att lyckas begränsa den globala uppvärmningen blir allt mindre. 
Det innebär i sin tur att risken för en global och lokal klimatkatastrof ökar och det blir allt svårare att 
mildra effekterna av ett förändrat klimat. 

Borås Stad har etablerat många bra arbetssätt på både strategisk och operativ nivå. Det som dock saknas 
för att kunna realisera den snabba utsläppsminskning som krävs är resurser och förmåga att skapa orga-
nisationsövergripande samverkan. I nuläget finns inte tillräcklig kapacitet att på strategisk nivå driva 
åtgärder eller verksamhetsövergripande samverkan inom specifika områden som mobilitet, byggnation, 
konsumtion och energi. Ansvaret för samordningen har delvis decentraliserats till varje enskild verk-
samhet som generellt inte har förutsättningarna eller arbetssätt för den typen av storskaliga åtgärder 
och samverkan. 

Dessutom anses klimatfrågan, trots styrdokument och tydliga budgetuppdrag, inte prioriterad bland 
flertalet förvaltningsledningar och nämnder. Den bristande prioriteringen yttrar sig bland annat genom 
otillräcklig resurstilldelning, klimathandlingsplaner som inte tagits fram och avsaknad av kraftfulla 
åtgärder.

Borås Stads arbete med klimatanpassning befinner sig i ett utrednings- och kartläggningsstadium. 
Kommunen behöver fortsätta lägga resurser och tid på att utreda hur risker från skyfall och höga flöden 
kan hanteras. Det behövs tydliga prioriteringar, modelleringar av potentiella lösningar och kostnadsa-
nalyser. Först därefter kan fysiska åtgärder bli verkliga. Borås Stad behöver även ta fram en process för 
hur arbetet med stadsplanering ska bedrivas utifrån risker vid skyfall. Detta arbete behöver utföras och 
finansieras av Borås Stad, de kommunala bolagen och privata fastighetsägare. Borås Stad behöver ta chan-
sen att ingå i större projekt som gynnar klimatanapassningen på olika sätt, exempelvis forskningsprojekt.

Under 2021 prioriterades samordning, stöd och framtagande av handlingsplaner för att realisera energi- 
och klimatstrategin. I mitten av april 2022 hade drygt en tredjedel av Borås Stads nämnder och bolags-
styrelser antagit klimathandlingsplaner. Klimatkommittén bedömer att de antagna handlingsplanerna 
är av varierande kvalitet och omfattning. Vissa handlingsplaner saknar tydliga och tidsbestämda mål 
och aktiviteter medan andra tydligt redovisar verksamhetens nuvarande och kommande klimatarbete. 
För mer information se bilaga 2.  

Rekommendationerna för kommande år fokuserar på de övergripande förutsättningarna som krävs för 
att lyckas nå de politiskt antagna klimatmålen och realisera en önskvärd klimatomställning. Som kom-
plement till klimatkommitténs interna uppföljning har experter på Chalmers Industritekning (CIT) 
genomfört en extern analys i syfte att identifiera effektiva klimatåtgärder som Borås bör prioritera. CIT:s 
viktigaste slutsatser synliggörs under respektive utsläppsområde och hela analysen finns att läsa i bilaga 3.
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Sammanställning av rekommendationer för arbetet 2023
Årets rekommendationer fokuserar på de övergripande förutsättningarna för att kunna lyckas med 
klimatarbetet. 

Åtgärdsförslag: Intensifiera arbetet med klimathandlingsplaner

Det pågående arbetet med handlingsplanerna behöver prioriteras och resurssättas 
inom samtliga förvaltningar och bolag. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska ta fram 
en klimathandlingsplan så fort som möjligt i enlighet med Borås Stads energi- och 
klimatstrategi. Befintliga handlingsplaner behöver revideras regelbundet och inom 
prioriterade områden behöver organisationsöverskridande samarbete initieras. För att 
arbetet ska få önskad effekt behöver framtagandet och genomförandet av klimathan-
dlingsplanerna vara välförankrad och drivas på ledningsnivå.

Åtgärdsförslag: Stärk organisationen för klimatarbetet

Den befintliga organisationen med befintlig personal och resursfördelning har bedrivit 
ett klimatarbete efter bästa förmåga men för att uppnå den utsläppsminskningen som 
krävs behöver arbetet skalas upp kraftfullt. Organisationen behöver förstärkas för ökad 
samordning, utveckling, innovation och initiativkraft.  

Åtgärdsförslag: Strategisk planering för vattenrisker

För att ligga i fas med de allt högre kraven från tillsynsmyndighet för skyfalls- och 
högaflödenfrågor behöver de byggande förvaltningarna och bolagen samarbeta i ett 
strategiskt planeringsarbete, som tydligt visar hur Borås Stad avser att hantera framtida 
risker med skyfall och höga flöden. Utan det riskerar många pågående och kommande 
exploateringsprojekt att stanna upp. Det vore en god åtgärd att avsätta medel för 
utredningar till strategisk planering i klimatanpassningsfrågor för att inte tappa fart i 
det goda arbete som vi har kommit igång med.
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Strategiskt klimatarbete 

Mål 
Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och boråsarnas konsumtionsbaserade 
växthusgasutsläpp ska minska med 16 procent varje år. Borås Stads energi- och klimatstrategi syftar till 
att konkretisera den lokala koldioxidbudgeten och anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

Strategin fastslår nio prioriterade fokusområden som varje verksamhet inom kommunkoncernen ska 
arbeta utifrån. Det genomförda arbetet inom varje fokusområde beskrivs i kapitlen om utsläppsminsk-
ning och klimatanpassning.

Organisation 
För att realisera de utsläppsminskningar som krävs och anpassa samhället till ett förändrat klimat har 
Borås Stad etablerat en förvaltningsövergripande organisation bestående av klimatkommittén och kli-
matrådet. Klimatrådet är en politisk beredning med deltagare från alla partier i Kommunfullmäktige 
och rådets uppgift är att driva på Borås klimatpolitiska arbete. 

Klimatkommittén består av tjänstepersoner från Miljöförval-
tningen och Stadsledningskansliet och kommitténs huvudsak-
liga uppgift är att samordna och utvärdera Borås klimatarbete 
i dialog med samtliga kommunala verksamheter, näringslivet, 
medborgare och det politiska klimatrådet.

Detta hände 2021
Borås Stads koldioxidbudget och det strategiska klimatarbetet 
har fått stor uppmärksamhet under 2021. Klimatkommittén har 
representerat och synliggjort Borås lokala klimatarbete i olika 
regionala och nationella nätverk och i kontakt med enskilda 
kommuner och aktörer. 

Stöd till förvaltningar och bolag
För att förankra och driva på klimatarbetet har klimatkommittén 
under 2021 genomfört flertalet workshops med förvaltningar, 
bolag och arbetsgrupper, uppdaterat rutinen för det interna 
klimatkompensationssystemet, upphandlat och publicerat det 
digitala visualiseringsverktyget Climate View samt introducerat 
dialogkonceptet Klimatprat. 

Klimatprat 
Det politiska klimatrådet medverkade under Klimatprat i oktober och har under året haft nio samman-
träden. Klimatrådsmötena har under året behandlat olika aspekter av Borås klimatarbete så som skogens 
klimatnytta, regionalt klimatanpassningsarbete, statistik och uppföljning samt näringslivets utveckling 
inom fossilfria tunga fordon och konsekvensbedömning av klimatåtgärder. 

Klimatneutrala Borås 2030
I oktober 2021 blev det klart att Borås Stad tillsammans med Navet Science Center, Science Park Borås, 
Borås Energi och Miljö AB och Fristadbostäder AB beviljats närmare fem miljoner kronor för satsningen 
Klimatneutrala Borås 2030. Klimatneutrala Borås 2030 är en del av Viable Cities kraftsamling för 

Klimatprat
Klimatprat är ett konti-
nuerligt samtal mellan 
boråsare, förtroendevalda 
och tjänstepersoner på 
Borås Stad med ambitioner 
att minska klimatpåverkan 
från den kommunala verk-
samheten och från Borås 
som samhälle. 

Samtalet sker i olika former 
med regelbundna aktivi-
teter för att tillsammans 
driva på klimatomställ-
ningen i Borås. Tisdagen 
den 19 oktober arrang-
erade Borås Stad årets 
Klimatprat, ett digitalt 
event där boråsarna fick 
möjligheten att vara med 
och ställa sina frågor till 
politikerna. Eventet live-
sändes från Navet Science 
Center.
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klimatneutrala städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Satsningen löper över tre år och 
syftet är att genomföra en ambitiös och rättvis klimatomställning, där man vill engagera boråsare i kli-
matfrågan. Inom satsningen har ett innovationsteam med deltagare från respektive projektpart etableras. 
Innovationsteamets uppgift är att hålla ihop projektet och driva på arbetet inom de olika arbetspaketen.

Klimathandlingsplaner
Klimatkommittén har fortsatt att stötta förvaltningar och bolag i att ta fram klimathandlingsplaner för 
att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi. Totalt har tio nämnder och styrelser beslutat om 
klimathandlingsplaner. För mer information se bilaga 2. 

Klimatlöften
Under 2021 har Borås Stad även arbetat med att reali-
sera de antagna klimatlöftena som samordnas av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Klimat2030. Under 
året har ett flertal löften påbörjats och uppfyllts, vilket bland 
annat resulterat i ett intensivt arbete för minskat matsvinn och 
klimatoptimera måltider i skolor. 

Av samtliga 20 klimatlöften uppfyller Borås Stad 15 löften 
2021. Flera aktiviteter har genomförts tillsammans med lokala 
aktörer och allmänheten för att öka den lokala klimatsamver-
kan och en intern utbildning inom klimatkrav i byggprocesser 
har fullföljts. Inför 2022 antog Borås Stad nya löften, bland 
annat om cirkulära arbetskläder och träbyggnation. 

Koppla ihop ekonomisk budget med koldioxidbudget
Under 2021 har arbetet med att sammankoppla den eko-
nomiska budgeten med koldioxidbudgeten påbörjats. Borås 
Stad har arbetat fram ett ramverk för gröna investeringar som 
används för att identifiera kommunala investeringsprojekt som byggs på ett klimatsmart sätt eller som 
stödjer en övergång till ett klimatsmart samhälle. Projekten benämns som ”gröna projekt” och ingår i 
portföljen för gröna tillgångar. 

Klimatanpassning
Borås Stad har bara påbörjat arbetet med klimatanpassning, det behöver fortsätta och bli en tydligt 
integrerad del i alla förvaltningars och bolags dagliga verksamheter – från stadsplanering till vård och 
skola. Det kräver kunskap till den specifika verksamheten. 

Borås Stad har integrerat frågor kring klimatanpassning i det strategiska planarbetet och startat en 
dagvattengrupp. Borås Stad har tagit fram en skyfallsutredning, som visar var inom Borås de största 
problemen med översvämningar kan uppstå. Utredningen ger även exempel på hur vi kan arbeta vidare 
med skyfallsrisker. I samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pågår en 
revidering av den kartläggning för höga flöden som gjordes 2019. 

Klimatlöften 2021
Vi har arbetssätt för 
årlig utsläppsminsk-
ning, en koldioxid-
budget

Vi finansierar investe-
ringar i egen verk-
samhet genom grön 
obligation

Vi arrangerar event/
aktiviteter riktat 
till allmänheten om 
klimat
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Bedömning och rekommendationer 
Aktivitetsnivån i det strategiska arbetet var fortsatt hög under 2021. Bland klimatkommitténs aktiviteter 
låg störst fokus på samordning, stöd och framtagande av handlingsplaner för att realisera energi- och 
klimatstrategin. 

I mitten av april 2022 hade drygt en tredjedel av Borås Stads nämnder och bolagsstyrelser antagit kli-
mathandlingsplaner. Förhoppningen var att fler handlingsplaner skulle antagits. Utfallet beror bland 
annat på resursbrist på förvaltningar och bolag och slutsatsen är att mer stöd behövs. 

Klimatkommittén har erbjudit workshops och stöd, men har inte nått ut till alla förvaltningar och bolag. 
Klimatkommittén har i första hand prioriterat de nämnder som ansågs ha störst potential att bidra till 
måluppfyllelse, men alla har fått möjlighet till stöd. 

De antagna handlingsplanerna bedöms vara av varierande kvalitet och omfattning. Vissa handlingspla-
ner saknar tydliga och tidsbestämda mål och aktiviteter, medan andra tydligt redovisar verksamhetens 
nuvarande och kommande klimatarbete. Variationen beror sannolikt på att det är första gången som 
förvaltningar och bolag gör klimathandlingsplaner. För mer information se bilaga 2.   

  

Åtgärdsförslag: Intensifiera arbetet med klimathandlingsplaner

Det pågående arbetet med handlingsplanerna behöver prioriteras och resurssätts 
inom samtliga förvaltningar och bolag. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska ta fram 
en klimathandlingsplan så fort som möjligt i enlighet med Borås Stads energi- och 
klimatstrategi. Befintliga handlingsplaner behöver revideras regelbundet och inom 
prioriterade områden behöver organisationsöverskridande samarbete initieras. För att 
arbetet ska få önskad effekt behöver framtagandet och genomförandet av klimathan-
dlingsplanerna vara välförankrad och drivas på ledningsnivå.



8 9

Uppföljning av Borås lokala koldioxidbudget 
Borås lokala koldioxidbudget beskriver den samlade mängden växthusgaser som Borås kan orsaka 
framöver och fastslår att både kommunkoncernens och boråsarnas konsumtionsbaserade växthusgas-
utsläpp måste minska med 16 procent varje år. Minskningstakten motsvarar ambitionsnivån i det globala 
Parisavtalet och syftar till att förhindra den globala medeltemperaturen att stiga med mer än 1,5 grader 
jämfört med förindustriell tid. 

Uppföljningen av den lokala koldioxidbudgeten är ingen enkel uppgift eftersom viss statistik inte finns 
tillgänglig på lokal nivå och den nationella uppföljningen sker med flera års fördröjning. Den nedanstå-
ende statistiska uppföljningen kombineras därför med analyser av trender och utvecklingar i omvärlden 
samt kvalitativ uppföljning av de åtgärder och insatser som genomförts lokalt under 2021. 

Uppföljningen av den lokala koldioxidbudgeten presenteras i tre avsnitt, Borås Stads konsumtionsbase-
rade utsläpp, boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp och Borås territoriella utsläpp. För en mer utförlig 
uppföljning se bilaga 1. 

Borås Stads koldioxidbudget
Den statistiska uppföljningen i figur 1 visar Borås Stads koldioxidbudget och de utsläpp som orsakas av 
kommunala verksamheters konsumtion av resor, energi, varor och tjänster. Statistiken avseende byggna-
tion och övriga inköp bygger på underbyggda uppskattningar och uppföljningen baseras på förändringar 
av kostnader inom respektive område. 

Figur 1: Växthusgasutsläpp från Borås Stads konsumtion

Figur 1 visar Borås Stads växthusgasutsläpp från olika sektorer för åren 2018 till 2021. Den orangea linjen beskri-
ver minskningstakten på 16 procent enligt koldioxidbudgeten. 2021 har utsläppen ökat med cirka 10 procent och 
ligger tydligt över kurvan och den nödvändiga minskningen.
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Under 2021 ökade Borås Stads konsumtionsbaserade utsläpp totalt med cirka 10 procent, jämfört med 
2020. Ökningen motsvarar nästan lika mycket som minskningen mellan 2019 och 2020. Den största 
utsläppsökningen skedde inom byggsektorn vilket beror på att byggnationen av Fredriksborgskolan 
försenades under 2020 och under 2021 byggdes bland annat Myråsskolan. Utsläpp från flygresor, livs-
medelsinköp och tjänsteresor minskade jämfört med 2020. En del av det är fortsatta effekter av pande-
miåtgärder. Totalt har Borås Stads koldioxidbudget överskridits kraftigt under 2021. 

Boråsarnas koldioxidbudget 
I figur 2 visas en genomsnittlig boråsares konsumtionsbaserade utsläpp från resor, värme och el till 
den privata bostaden, samt inköp av varor och tjänster. Under 2021 ökade boråsarnas genomsnittliga 
konsumtionsbaserade utsläpp med cirka tre procent, jämfört med 2020. Förra årets utsläppsminskning 
präglades av olika pandemirelaterade åtgärder men under 2021 ökade flygresorna igen och konsumtionen 
i allmänhet ökade. Efter de kraftfulla minskningarna 2019 och framför allt 2020 överskreds budgeten 
tydligt 2021.

Figur 2: Växthusgasutsläpp från en genomsnittlig boråsares konsumtion

Figur 2 visar boråsarnas växthusgasutsläpp per person i genomsnitt från olika områden för åren 2018 till 2021. 
Den orangea linjen beskriver minskningstakten på 16 procent enligt koldioxidbudgeten. 2021 ökade utsläppen 
och överskrider tydligt målkurvan och den nödvändiga minskningstakten.
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Produktionsbaserade utsläpp i Borås
Figur 3 visar växthusgasutsläppen per invånare som orsakas av energianvändning inom Borås geografiska 
område.1 Historiskt har det skett stora utsläppsminskningar då användningen av olja för uppvärmning 
och processer minskade drastiskt samt att elproduktionen har blivit mer fossilfri. 

Den senaste statistiken från 2020 visar en minskning med cirka sex procent, jämfört med 2019. 
Minskningar skedde inom fjärrvärme och oljeanvändning. Tack vare ett gynnsamt basår 2018 och en 
kraftfull minskning på transportsidan ligger utsläppen inom ramen för koldioxidbudgeten trots att 
minskningen inte var tillräcklig stor jämfört med 2019.

Figur 3: Koldioxidutsläpp från fossil energianvändningen i Borås per invånare

Figur 3 visar utsläpp av fossil koldioxid per invånare för olika energislag för åren 1990 till 2020. Utsläppen orsakas 
av energianvändning i Borås. Användning av kol är idag noll. Den orangea linjen beskriver utvecklingen enligt 
koldioxidbudget. Stapeln för 2020 ligger under den orangea kurvan.

Bedömning
Borås minskar inte de konsumtionsbaserade utsläppen i den takt som krävs för att uppnå de lokalpolitiska 
klimatmålen och i förlängningen bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader i 
enlighet med Parisavtalet. Borås Stads konsumtionsbaserade utsläpp ökade med tio procent under 2021 
och även boråsarnas utsläpp ökade jämfört med 2020. 

Konsekvenserna av att överskrida den lokala koldioxidbudgeten blir att utsläppsutrymmet för de kom-
mande åren minskar och sannolikheten att lyckas begränsa den globala uppvärmningen blir allt mindre. 
Det innebär i sin tur att sannolikheten för en global och lokal klimatkatastrof ökar och det blir allt 
svårare att mildra effekterna av ett förändrat klimat. 

Borås lokala koldioxidbudget grundar sig på den globala koldioxidbudget som FN:s klimatpanel IPCC 
tog fram 2018.2  Utifrån de rådande utsläppsnivåerna och i enlighet med den senaste forskningen behö-
ver de lokala utsläppen årligen minska med 30 procent för att kunna nå Parisavtalet med 83 procents 
sannolikhet.3  Med Borås nuvarande ambitionsnivå att minska utsläppen med 16 procent varje år, är san-
nolikheten att nå klimatmålet numera 50 procent. Det är av yttersta vikt att Borås minskar utsläppen i så 
stor omfattning som överhuvudtaget är möjligt för att mildra klimatförändringens mest extrema effekter. 

1 Statistiska Centralbyrån 2021: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSektor/
2https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ C.1.3.
 3https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf ; sida 29
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Borås Stad har etablerat många bra arbetssätt på både strategisk och operativ nivå men det som saknas 
för att kunna realisera den snabba utsläppsminskning som krävs är resurser och förmåga att skapa orga-
nisationsövergripande samverkan. I nuläget finns inte tillräcklig kapacitet att på strategisk nivå driva 
åtgärder eller verksamhetsövergripande samverkan inom specifika områden som mobilitet, byggnation, 
konsumtion och energi. 

Ansvaret för samordningen har delvis decentraliserats till varje enskild verksamhet som generellt inte 
har förutsättningarna eller arbetssätt för den typen av storskaliga åtgärder och samverkan. Dessutom 
prioriterar inte flertalet förvaltningsledningar och nämnder klimatfrågan, trots styrdokument och tydliga 
budgetuppdrag. Den bristande prioriteringen yttrar sig bland annat genom otillräcklig resurstilldelning, 
klimathandlingsplaner som inte tagits fram och avsaknad av kraftfulla åtgärder.

Åtgärdsförslag: Stärk organisationen för klimatarbetet

Den befintliga organisationen med befintlig personal och resursfördelning har bedrivit 
ett klimatarbete efter bästa förmåga men för att uppnå den utsläppsminskningen som 
krävs behöver arbetet skalas upp kraftfullt. Organisationen behöver förstärkas för ökad 
samordning, utveckling, innovation och initiativkraft. 

Behovet ser olika ut för olika områden och därför är det en fördel om förstärkningen 
sker utifrån en dynamisk modell där rätt resurser kan sättas in på rätt plats och vid 
rätt tillfälle. En tänkbar lösning är ett team av klimatprojektledare som utöver central 
samordning även kan användas av alla förvaltningar som internkonsulter.

De områden som kan intensifieras med en förstärkt organisation:
• Energiplanering av produktion, effekt och lagring i samverkan över kommun- 
 gränserna

• Mobility management för att stötta boråsare och företag i att resa mer hållbart

• Strategisk utveckling av laddinfrastruktur, internt och publikt

• Utåtriktad kommunikation och satsningar för att skapa engagemang i  
 klimatfrågan

• Näringslivssamverkan, generellt och specifikt, bland annat inom återbruk av  
 byggmaterial

• Cirkulär ekonomi och konsumtion

• Byggnation, samordning av klimatoptimerad och cirkulärt byggande

• Uppföljning och statistik, förvalta och utveckla klimatdata och nyckeltal som  
 underlag för beslut och styrning

• Systemutveckling, till exempel visualisering av information

• Digitalisering och innovation inom alla områden
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Uppföljning av Borås arbete med  
utsläppsminskning

Fokusområde 1: Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, 
cykel och kollektivtrafik
I nedanstående avsnitt sammanfattas uppföljningen av vägtrafikens klimatpåverkan, vilket omfattar både 
Borås Stads, boråsarnas och näringslivets resor och transporter. Vägtrafik och transporter är ett område 
där det finns både lokal och nationell statistik som ger en bra bild över utvecklingen.

Borås Stads resor 

Växthusgasutsläppen från Borås Stads tjänsteresor med bil och flyg minskade med 20 procent under 
2021 jämfört med 2020. Minskningen beror till stor del på färre flygresor, fortsatt utveckling av digitala 
arbetssätt och distansarbete. 

Figur 4: Växthusgasutsläpp från Borås Stads resor med bil och flyg

Figur 4 visar växthusgasutsläppen från Borås Stads resor med bil och flyg. Utsläppen från Borås Stads tjänsteresor 
med bil och flyg minskade med 20 procent under 2021 jämfört med 2020.

Majoriteten av Borås Stads klimatpåverkan från resor i tjänsten orsakas av fossil drivmedelsanvändning 
till lätta fordon.4 Bensinanvändningen står för mer än hälften av utsläppen trots att Borås Stad endast 
äger ett fåtal rena bensinbilar. Användningen av biodiesel HVO har ökat med nästan 40 procent under 
2021, jämfört med 2020, medan den övriga drivmedelanvändningen har minskat något. 

Fordon som drivs med biogas och diesel minskar i antal, medan fordon som drivs med HVO och elfordon 
ökar. Totalt har antalet lätta fordon inom kommunkoncernen minskat under 2021. För mer detaljerad 
information om Borås Stads utsläpp- och resestatistik se bilaga 1. 

Kg
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O
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4 Lätta fordon är fordon som väger mindre än 3,5 ton.
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Utsläppen från Borås Stads tunga fordon har minskat med 
14 procent under 2021, jämfört med 2020. Borås Stads tunga 
fordon orsakar betydligt mindre utsläpp än Borås Stads lätta 
fordon, trots att mängden drivmedel till tunga fordon är 
större. Den relativt låga klimatpåverkan från tunga fordon 
beror på att bränsleanvändningen till stor del består av HVO 
och biogas, istället för fossila bränslen. 

Klimatlöftet som avser kommunkoncernens tjänstebilar 
kunde inte uppnås men arbetet med att ersätta flertalet fos-
sildrivna bilar är påbörjat. De två främsta alternativen är att 
skapa fler tankstationer för biogas i ytterområden och i ser-
viceorter eller att elektrifiera resorna. 

Elektrifieringsalternativet är det mest sannolika och rimliga 
ur ett tids- och kostnadsperspektiv och arbetet är påbörjat. 
Lokalförsörjningsförvaltningen har fått medel i budget och 
har anställt en projektledare för att sätta upp laddpunkter vid 
kommunala lokaler där behov finns. Främst handlar det om 
bilar i hemtjänsten

Vägtrafiken i Borås 

Vägtrafiken i allmänhet, i en nationell trend, ökade med 
runt fem procent jämfört med 2020 vilket sannolikt hänger 
ihop med att pandemin inte påverkade resandet lika mycket. 
Elektrifieringen var en annan trend som nationellt och lokalt 
var mycket tydlig. Antalet rena elbilar fördubblades i Borås 
och tillsammans med laddhybrider, gas- och etanolbilar utgör dessa fordon cirka 10 procent av fordons-
flottan i Borås.5  Laddfordon ökar mest medan antalet gas- och etanolbilar minskar varje år. 

Figur 5: Laddbilar i Borås 

Figur 5 visar utvecklingen av antalet laddbara lätta fordon i Borås, som helt eller delvis kan drivas på el. Antalet 
fordon har ökat stadigt och särskilt kraftfullt sedan 2019. 2021 var antalet laddbara fordon cirka 2 700. Det 
totala antalet personfordon i Borås 2021 är 57 000.

Klimatlöften 2021
Vi använder en klimat- 
styrande resepolicy

Vi klimatväxlar tjäns-
teresor

Våra nya personbilar är 
miljöbilar 

Vi ställer krav i upp-
handling för transport-
delen i nya avtal 

Vi deltar i 
Cykelfrämjandets kom-
munvelometer 

Vi använder en klimat-
styrande parkerings-
plan/policy 

Vi erbjuder laddtjänster 
vid parkeringsytor för 
boende i kommunala 
bostadsbolag

4 Uppgifter om fordon i trafik https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/
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Borås Stad bidrar till elektrifieringstrenden genom att installera laddpunkter i parkeringshus och vid 
kommunala bostäder i enlighet med klimatlöften. Även Borås Djurpark undersöker möjligheten att sätta 
upp laddpunkter. Genom att ställa krav på förnybara bränslen i upphandlingar och genom samarbets-
projekt inom elektrifierade och effektivare godstransporter främjar Borås Stad utsläppsminskningen 
direkt och indirekt. 

För att främja cyklandet och gåendet har Borås Stad arbetat med projektet På egna ben för att uppmuntra 
elever att ta sig till och från skolan utan bil. Projektet Vintercyklist genomfördes igen samt andra åtgärder 
inom beteendepåverkan, kallad för mobility management. Under pandemin minskade resandet med 
kollektivtrafik kraftigt och trenden fortsatte 2021. Jämfört med 2019 har stadstrafikens resor minskat 
med nästan 30 procent.

Bedömning  

Borås Stads resor måste på allvar ställas om och bli fossilfria i rask takt. Det som krävs är en strategisk 
omställning av fordonsflottan och de konkreta åtgärder som krävs är bland annat att använda de befint-
liga biogasfordonen på rätt sätt och säkerställa att dessa fordon inte tankas med bensin. Där gas inte är 
ett alternativ måste elektrifieringen ske skyndsamt. Därtill bör Borås Stad ta till vara på möjligheterna 
med den digitala utveckling som skapats under pandemin och i den mån det är möjligt och rimligt, 
bibehålla den digitala möteskulturen och distansarbetet.

Utsläppen från den totala vägtrafiken i Borås minskade märkbart under 2020 men 2021 ökade trafiken 
igen och sannolikt även utsläppen. Elektrifieringen bland personbilar går fort framåt och inblandningen 
av förnybara drivmedel ger en positiv klimateffekt. Elfordon och förnybara bränslen är ur ett livscykel-
perspektiv inte fria från klimatpåverkan och kan därför bara anses vara en del av lösningen. Även om 
elektrifieringen visar på en stark utveckling är andelen elbilar fortfarande låg totalt och det kommer ta 
flera år innan andelen elbilar utgör en majoritet av fordonsflottan. 

Utsläppen från vägtrafiken är fortfarande en stor del av Borås klimatpåverkan. Borås Stad behöver fort-
satt att aktivt arbeta med ökad kollektivtrafik, bibehållen distansarbete, cykling och transporteffektiv 
stadsplanering samt egna och upphandlade transporter och tjänsteresor. Frågan om hur Borås Stad ska 
utveckla en publik laddinfrastruktur behöver ses över och samordnas. Vägtrafiken är ett område där 
Borås Stad har stora möjligheter att påverka utvecklingen.

Expertrekommendation från Chalmers Industriteknik

Ökad satsning på mobility management 

Arbete med att öka andelen hållbara resor är mycket viktigt, och kommunen bör öka sitt arbete med 
mobility management. Kommunen har stor möjlighet att påverka invånarnas utsläpp genom att arbeta 
med beteendeförändrande insatser. Åtgärder för att uppmuntra och möjliggöra för kommunanställda 
att resa mer hållbart kan också vara en del av arbetet. Extra viktigt i arbetet är åtgärder för att öka 
andelen cykelresor. Mobility management kräver inte några stora investeringar och kännetecknas 
samtidigt av hög nytta per investerad krona. Exempel på effektiva mobility management åtgärder: 

• Mobilitetsplaner i skolor som ordnar säker gångtrafik till skolan

• Ett mobilitetscenter som ger råd om utflykter med kollektivtrafiken

• Byggnadslov villkoras med krav som minskar den nya fastighetens påverkan på 
mobiliteten, så som krav att utarbeta en mobilitetsplan för medarbetare, besökare 
och varutransporter eller begränsning av antalet parkeringsplatser.

För mer information se bilaga 3. 
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Fokusområde 2: Byggnation med låg klimatpåverkan 
I nedanstående avsnitt sammanfattas fokusområde två som handlar om klimatpåverkan från byggna-
tion av både byggnader och anläggningar. Borås Stad har i nuläget ingen statistiskt säkerställd metod 
för att beräkna klimatpåverkan från byggnation och anläggning i Borås. Uppföljningen begränsas till 
att jämföra ekonomiska investeringar och granska genomförda åtgärder. Det kommande lagkravet på 
klimatdeklaration vid nybyggnation har potential att ge bättre statistiskt underlag framöver. 

Klimatpåverkan från Borås Stads anläggning och byggnation 

Utgifterna för entreprenad, drift och underhåll av fastigheter minskade kraftfullt under 2020 för att 
under 2021 öka med över 50 procent. Utgifterna är en stark indikator för fastigheters klimatpåverkan, 
men fastighetens klimatpåverkan kan även variera beroende på materialval och konstruktion. 

Utifrån att utgifterna ökade med 50 procent 2021 drar vi slutsatsen att utsläppen för entreprenad, drift 
och underhåll ökade i samma omfattning. Förklaringen till ökningen ligger i att projekt för skolbygg-
nationer försenades under 2020 och istället genomfördes under 2021. De kommande åren kommer flera 
skolbyggnationer att genomföras. 

Under året gick tjänstepersoner på förvaltningar och bolag en utbildning inom kalkylering av bygg- 
nationens klimatpåverkan, som hölls av IVL 
Svenska Miljöinstitutet. Lokalförsörjnings-
förvaltningen arbetade med konkreta åtgär-
der för att minska klimatpåverkan i ett 
skolbyggnadsprojekt. Parkeringsbolaget opti-
merade utsläppen från vissa byggelement vid 
planering av ett nytt p-hus. Fristadbostäder 
projekterade för sin nya träbyggnation som planerades med ett 100-års perspektiv med stort fokus på 
hållbarhet. Bostäder i Borås undersökte möjligheten att använda återbrukat tegel i ett projekt. Borås 
Stad deltar sedan 2021 i ett forskningsprojekt där återbruk av betong undersöks där betongen laddas 
med koldioxid innan återbruket.

Bedömning

Generellt behövs bättre statistiskt underlag för att kunna analysera byggnationens klimatpåverkan och 
identifiera effektiva utsläppsminskande åtgärder. Flera viktiga steg har tagits mot att kunna minska 
klimatpåverkan från byggnationen. Insatser har visat att en utsläppsminskning och ett mer hållbart 
byggande är fullt möjligt och inte nödvändigtvis mer resurskrävande. Genom goda exempel kunde 
klimatlöftet uppfyllas men det speglar inte helhetsbilden. 

Borås behöver inte riskera att använda obeprövade metoder då flera andra kommuner och organisatio-
ner har gått före i träbyggnation, fossilfri byggnation och cirkulärt byggande. Därmed borde inga nya 
byggnader uppföras i kommunal regi utan utsläppsminkande åtgärder. 

Klimatlöften 2021
Vi minskar klimatbelastningen över 
livscykeln vid byggnation
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Minskad klimatpåverkan från byggnationens livscykel

Att uppmuntra klimatsmart byggande i upphandling och markanvisning är det mest naturliga sättet 
för en kommun att minska klimatpåverkan från byggnationen. 

1. Uppmuntra klimatsmart byggande i upphandling och markanvisning genom att 
kräva en livscykelanalys och poängsätta minskad klimatpåverkan.

2. Upprätta mellanlager för jord- och bergmassor för ett bättre nyttjande och sam-
lande av massor från olika projekt för att öka återanvändningen.

3. Ökad nyttjande av lokalytor genom behovsanpassade kontor och delning av loka-
lytor under olika tider av dagen.

För mer information se bilaga 3. 
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 Klimatpåverkan  

från livsmedel

Kg koldioxid/  

kg livsmedel

2019 7 981 309 kg 1,8

2020 6 485 868 kg 1,78

2021 5 209 246 kg 1,9

Fokusområde 3: Resurseffektiv konsumtion och produktion 
I nedanstående avsnitt sammanfattas Borås Stads och boråsarnas klimatpåverkan från konsumtion av 
varor och tjänster under 2021. Utsläppen från produkter och tjänster uppstår till stor del under produk-
tionsprocessen och till viss del är produktionen av varor och tjänster lokaliserad i Borås. 

Borås Stads livsmedelskonsumtion och övriga inköp 

Majoriteten av Borås Stads livsmedelskonsumtion används inom skola, vård och omsorg. Under 2021 
minskade utsläppen från Borås Stads livsmedelskonsumtion med nästan 20 procent, jämfört med 2020. 
Utsläppsminskningen beror till stor del på att inköpsmängden av livsmedel minskat till följd av att flera 
skolor och verksamheter hade stängt sin matservering på grund av covid-19. Utsläppen per kilo inköpt 
livsmedel har dock ökat under 2021, se tabell 1. 

Mer än hälften av klimatpåverkan från Borås Stads livsmedelsanvändning orsakas av köttkonsumtionen. 
Tillsammans ut-gjorde mejeriprodukter och köttprodukter 75 procent av Borås Stads klimatpåverkan 
från livsmedel under 2021. Av de köttprodukter som Borås Stad köpt in under 2021 står nötkött för 
35 procent av utsläppen men utgör endast 12 procent av inköpsmängden. Fågel däremot motsvarar 42 
procent av inköpsmängden men endast 12 procent av utsläppen. För mer information se bilaga 1. 

Övriga inköp som förbrukningsmaterial, it-produkter och möbler saknar i nuläget verksamhetsspeci-
fikt statistisktunderlag. En systematisk analys av inköpens klimatpåverkan påbörjades under 2021 och 
resulterar förhoppningsvis i ett användbart uppföljningsverktyg under 2022.

Ett flertal klimatlöf-
ten berörde området 
inköp och konsum-
tion. Under 2021 
har plastpåsar och 
plastbestick tagits 
bort eller ersatts. 
Användningen av 
cirkulära möbler har 
inte kommit i mål 
under 2021 men 
arbetet fortsätter och 
en inventering har 
genomförts. Fler möjligheter att låna sportartiklar eller cyklar har skapats av Bostäder i Borås. Arbetet 
med att mäta och minska matsvinn samt att minska matens klimatpåverkan pågick under 2021 men 
nådde inte ut till samtliga verksamheter. En gemensam regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär 
framtid” har antagits och en projektsamordnare för arbetet med avfall och cirkulära flöden har anställts 
på Boråsregionen.

Boråsarnas konsumtion  

Boråsarnas konsumtion antas följa nationella trender där konsumtionen ökade 2021 med cirka fem 
procent. Utöver insatser för att skapa möjligheter att låna produkter kan även nämnas konsumentrådgiv-
ningens informationsinsatser och projektet Smarta kartan Sjuhärad, som nu är en del av den nationella 
Smarta kartan. Verksamheten Åter-i-bruk fortsätter att rädda material och varor från att slängas så att 
de kan återanvändas.
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Bedömning

Inköp och konsumtion är komplexa områden och kräver 
ofta kunskap och analyser för att kunna välja rätt. Många 
åtgärder som minskar konsumtionens klimatpåverkan 
minskar även avfallsmängderna och potentiellt även kost-
nader. Arbetet med avfallsplanen och en analys av inkö-
pens klimatpåverkan har potential att skapa nya insatser 
och minskad klimatpåverkan. Boråsarnas konsumtion 
kan påverkas med informationsinsatser men också med 
fler konkreta möjligheter inom delning, lånande eller 
återbruk i större skala. 

De ambitiösa målsättningarna i avfallsplanen och kli-
matlöftena visar på politisk ambition men trots att kon-
sumtionen utgör en stor del av Borås klimatpåverkan 
genomförs ytterst lite konkreta insatser och åtgärder för 
att möjliggöra för hållbar konsumtion i stor skala. 

Klimatlöften 2021
Vi minskar inköpen av 
fossilbaserade engångs-
produkter

Vi analyserar inköpens 
klimatpåverkan och ställer 
krav i prioriterade upp-
handlingar

Vi använder cirkulära 
möbler

Vi möjliggör för medborg-
arna att låna/hyra produk-
ter istället för att köpa

Vi mäter matsvinn i offent-
lig verksamhet och har mål

Vi beräknar klimatpåver-
kan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål

Expertrekommendation från Chalmers Industriteknik

Ställ klimatkrav i upphandlingar 

En stor del av kommunens konsumtionsbaserade utsläpp går att påverka genom att ställa klimatkrav 
i upphandlingar, vilket gör detta till en mycket viktig del i klimatarbetet. Strategiskt upphandlings-
arbete för att minska inköpens miljöpåverkan ska innehålla följande delar:

• Arbeta tvärfunktionellt – använd hela organisationens kompetens.

• Ta reda på fakta – gör en analys av organisationens inköpsmönster.

• Prioritera – genomför insatser där inköpens miljöpåverkan minskas mest.

• Sätt mål – integrera insatserna i er inköpsstrategi.

• Ta medvetna beslut.

För mer information se bilaga 3. 



20

Fokusområde 4: Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
I nedanstående avsnitt sammanfattas fokusområde fyra som avser användning och produktion av el och 
värme i kommunala verksamheter och i övriga delar av Borås. Klimatpåverkan sker vid produktion av 
el och värme och i Borås är den största utsläppskällan förbränningen av avfall för energiproduktion. En 
stor del av elen vi använder i Borås produceras utanför kommunen. Klimatpåverkan från elproduktion 
kan variera kraftigt över året och brukar vara störst under kalla vinterdagar. 

Borås Stads energianvändning

Majoriteten av Borås Stads energianvändning används till uppvärmning och elektricitet för kommunala 
bostäder och lokaler. Borås Stads totala energianvändning under 2021 var i princip på samma nivå som 
under 2020. Den el som konsumeras i kommunala bostäder och lokaler är 100 procent fossilfri. 

Figur 6: Borås Stads energianvändning

Figur 6 visar Borås Stads energianvändning till utomhusbelysning samt kommunala lokaler och bostäder. Under 
2021 var Borås Stads energianvändning i princip lika omfattande som under 2020. 

Energianvändningen per kvadratmeter för Borås Stads bostäder har under de senaste åren minskat 
regelbundet med undantag för 2021. Bostäder i Borås har noterat en ökad energianvändning i bostads-
bestånd under året för både el och fjärrvärme, även med normalårskorrigerade siffror. Ökningen antas 
beror på att det var ett relativt kallt år. Men den ökade energianvändningen under 2021 kan anses vara 
en avvikelse i och med att Bostäder i Borås minskat energianvändningen med drygt 20 procent sedan 
2007. Energianvändningen per kvadratmeter för kommunala lokaler har ökat under de senaste åren, 
med undantag för 2020 och 2021. Energieffektivisering av kommunala byggnader, offentlig utomhus-
belysning och övriga installationer är ett ständigt pågående arbete. 
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Utsläppen från Borås Stads energianvändning till 
lokaler, bostäder och utomhusbelysning orsakades 
framför allt av fastighetsel och fjärrvärme-använd-
ningen under 2021.

Borås Stad erbjuder rådgivning till privatperso-
ner och företag i syfte att hjälpa i processen att 
effektivisera energianvändningen eller att produ-
cera förnybar energi. Under 2021 har energi- och  
klimatrådgivarna haft kontakt med över 160 råd-
sökande i Borås trots att kontaktmöjligheterna begränsades av pandemin. Solceller och värmesystem 
var de vanligaste ämnena de rådsökande frågade om. 

Energianvändning i Borås

Energianvändningen i Borås har enligt de senaste siffrorna från statistiska centralbyrån minskat som 
långsiktig trend. De stora posterna i statistiken är fjärrvärme, el och fossila bränslen. 2020 låg energi-
användningen på cirka 20 megawattimmar (MWh) per invånare och år vilket var en minskning med 
11 procent jämfört med 2019. 

Minskningen beror sannolikt på pandemiåtgärder som påverkade vägtrafiken och ett lågt uppvärmnings-
behov. Inom ramen för Fossilfri Boråsregion har Sjuhärads kommunalförbund och Business Region Borås 
beställt rapporten Samverkan för trygg elförsörjning.6  I rapporten undersöks nuläget inom elproduktion 
och effektbehov samt framtida effektbehov och nödvändiga åtgärder. Under 2021 började elpriserna 
öka kännbart vilket belyste frågan om elanvändning och effektförsörjningen.

Energiproduktionen inom Borås geografiska område

Ungefär hälften av den energi som används till el och uppvärmning i hela Borås kommun produce-
ras lokalt i Borås. Borås Energi och Miljö AB är den aktör som har störst energiproduktion lokalt i 
Borås. Borås Stads energiproduktion ökade med drygt tjugo procent under 2021 jämfört med 2020. 
Fjärrvärmeproduktionen ökade med cirka 15 procent under 2021 och stod för 85 procent av Borås Stads 
totala energiproduktion 2021. Ungefär en tredjedel av den totala energiproduktionen var elektricitet, 
resten användes till uppvärmning. 

Klimatlöften 2021
Vi producerar egen solel

Vi har 100 procent förnybar el i 
kommunens elavtal

6 https://borasregionen.se/download/18.7a676c2d17bbf5e58268166e/1631697214144/Magnus%20Kuschel.pdf



22

Borås Stads energiproduktion

Figur 7 visar att Borås Stads energiproduktion ökade med drygt tjugo procent under 2021 jämfört med 2020.

Solcellsinstallationer ökar i hela Borås. Under 2021 ökade den installerade effekten med 56 procent, 
jämfört med 2020. 15 megawatt effekt från installerade solceller kan jämföras med 2 500 villavärme-
pumpar på 6 kilowatt var. 

Bedömning 

I rapporten Samverkan för trygg elförsörjning påpekas att Sjuhäradsregionen bara producerar runt 15 
procent av elen som används själv. Prognosen pekar på ökat elbehov och självförsörjningsgraden bör öka. 
Eleffektbehovet uppskattas öka de kommande åren och ökningen kan vara så mycket som 30 procent 
till 2040. Bakom det ökande behovet ligger elektrifiering av industriprocesser och vägtransporterna. 

I rapporten ges också rekommendationer till Sjuhäradsregionen och kommunerna hur dem nya för-
utsättningar kan bemötas. Framöver behöver Borås, tillsammans med de övriga kommunerna ta ett 
större helhetsgrepp kring produktion och användning av framförallt el. Produktion av förnybar el från 
solceller ökar kraftigt. Den totala produktionen är dock fortfarande blygsam i jämförelse med kraftvär-
meproduktionen. I takt med att produktionen av solel ökar behöver lagringslösningar testas och dessa 
kan samtidigt få en roll i effektförsörjningen. Vindkraftsproduktion finns i dagsläget inte i Borås trots 
att det finns utpekade områden och en jämförelsevis stor energipotential.
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 Ökad lokal elproduktion och lagring

Vindkraft – verka för en transparent och tydlig process

Enligt IPCC:s rapport som kom ut 2022 är vindkraft en av de åtgärder som kommer att bidra med 
mest klimatnytta till 2030 och som dessutom är kostnadseffektivt. Det är viktigt att vindkraften inte 
förstör naturen eller livsmiljön däremot är det viktigt att vindkraften byggs ut, framför allt i södra 
Sverige där den största andelen av Sveriges elförbrukning sker. Lokal elproduktion kommer bli vikti-
gare ju mer samhället elektrifieras samtidigt som kommunikation och transparens är nödvändig för 
att åstadkomma hållbar vindkraftsutveckling i Borås. Rekommendationen till Borås Stad är att verka 
för tydlig och tidig information till lokalbefolkningen samt delaktighet vid de processer som sker. 

Pilotprojekt för efterfrågeflexibilitet av el

Efterfrågeflexibilitet innebär att användarna justerar sin elanvändning baserat på prissignaler, som i 
sin tur är baserat på tillgången på el. Ett exempel kan vara att hushåll med elbaserad uppvärmning 
värmer på lite extra timmen innan timpriset är som högst och drar ner på uppvärmningen under 
själva pristoppen. Denna typ av styrning behöver vara digitaliserad så att det inte krävs hundratals 
manuella beslut och pilotprojektet skulle kunna vara en testarena för sådana tekniker. 

För mer information se bilaga 3. 
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Fokusområde 5: Ökad lagring och upptagning av koldioxid
Generellt har området inte kunnat bevakas och analyseras som planerat under 2021. Borås Energi och 
Miljö har fortsatt att testa och utvärdera möjligheten att producera biokol. Borås Stads skogsförvalt-
ning har diskuterats med klimatrådet och i media och frågan är under bevakning. En kartläggning av 
våtmarker lämpliga för åtgärder för ökad vattenhållning har initierats och resultat kan förväntas under 
våren 2022.

Bedömning 

Arbetet med olika former av kolsänkor eller -lager fortsätter och utvecklas. Efter flera utredningsinsatser 
behöver konkreta åtgärda genomföras framöver.
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Uppföljning av Borås Stads arbete med  
klimatanpassning 
Borås Stads arbete med klimatanpassning har bara börjat och har ännu inte hunnit sätta sig i alla 
kommunkoncernens verksamheter. Klimatanpassningsarbetet är i en kartläggningsfas och Borås Stad 
behöver lägga resurser och tid på att skapa underlag och fakta och utreda hur vi ska hantera risker från 
skyfall och höga flöden. Ny och bättre kunskap tillkommer om effekterna av klimatförändringarna vilket 
bör influera det fortsatta arbetet. Det behöver göras tydliga prioriteringar, modelleringar av potentiella 
lösningar och kostnadsnyttoanalyser. Först därefter kan fysiska åtgärder bli verkliga. 

Borås Stad behöver även ta fram en process för hur arbetet med stadsplanering ska göras utifrån risker 
vid skyfall. Detta arbete behöver utföras och finansieras av Borås Stad, de kommunala bolagen och 
privata fastighetsägare. Kompetens inom dessa områden skulle med fördel kunna rekryteras till Borås 
Stad, då det ger fördelar i snabbare processer, intern kunskapsuppbyggnad och kostnadsfördelar. Borås 
Stad behöver ta chansen att ingå i större projekt som gynnar klimatanapassning på olika sätt, så väl 
forskningsprojekt och andra projekt. Det gynnar nätverksbyggande, kunskapsbyggande inom koncernen 
och sätter inte sällan Borås Stad på kartan som framåtsträvande. 

Fokusområde 1. Integrering av klimatanpassning i kommun- 
koncernens verksamheter 
Integrering av klimatanpassning inom samtliga kommunala verksamheter är det bredaste och mest 
omfattande fokusområdet gällande klimatanpassning. Det spänner över alla delar av kommunens verk-
samheter. Arbetet med att realisera energi- och klimatstrategin genom de handlingsplaner som åligger 
Borås Stads nämnder och bolagsstyrelser att anta är en god början. Då medvetenhet om behovet av 
klimatanpassning ökar med kunskap och erfarenhet är det naturligt att utvecklingen sker successivt i 
Borås Stads verksamheter

Bedömning 

Borås Stad har gjort framgångar inom vissa områden till exempel stadsutveckling, planarbete och med 
förankringsarbetet av energi- och klimatstrategin. Frågorna kring behovet av klimatanpassning drivs 
i högre grad av respektive förvaltning, enhet och ner på handläggarnivå. Det är en positiv trend Borås 
Stad skall fortsätta att bygga på. Borås Stad har börjat titta på samarbeten med akademin för att hitta 
framåtdrivande forskningsprojekt, något som skulle stöda integrationen av klimatanpassning i hela 
organisationen.

Fokusområde 2. Klimatanpassning i den fysiska planeringen och 
befintlig bebyggelse 
Klimatanpassning i den fysiska planeringen är det fokusområde med de tydligaste beröringspunkterna 
till konkreta aktiviteter, främst på grund av Stadens ständigt pågående arbete med stadsutveckling och 
planarbete. Klimatanpassningsåtgärder som sker i den fysiska miljön ryms på ett naturligt sätt i den 
fysiska planeringen, i det arbetet tar sig klimatanpassning lätt plats och får en tydlig roll för att nå de 
värden klimatanpassningen för med sig. 
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Bedömning 

Arbetet med att anpassa den fysiska planeringen och den befintliga bebyggelsen till ett förändrat klimat 
går framåt och sätter sina spår i allt mer av det planeringsarbete som görs i Borås Stad. Det märks tydligt 
i arbetet med den långsiktiga strategiska planeringen så som strukturskisserna och ”staden vid parken” 
arbetet. Det är också i den långsiktiga strategiska planeringen som det finns bäst möjlighet att göra de 
stora klimatanpassningsåtgärderna. Det är svårare i redan befintlig struktur och där har vi ett fortsatt 
stort arbete att komma igång med. 

Under stora delar av 2021 och en bit in i 2022 har Borås Stad med hjälp av SMHI tagit fram en skyfall-
skartering och en strategisk skyfallsplan som visar på problemen som kan uppstå vid ett kraftigt skyfall 
men även hur problemen på strategisk nivå kan lösas. Den identifierar riskerna vid översvämning orsakad 
av skyfall och ger förslag på åtgärdsplanering. Skyfallsutredningen ska dock ses som endast en början på 
arbetet kring skyfallsrisker. Borås Stad behöver gå vidare med åtgärdsplaneringsarbetet på djupet, prio-
ritering av områden och sedan planering av faktiska fysiska åtgärder för att till sist genomföra åtgärder. 

Riskerna för höga flöden i Viskan har inte minskat, men arbetet med att hitta lösningar för att minska 
sannolikheten och konsekvenserna vid höga flöden är komplicerat och långsiktigt. En kartläggning av 
potentiella våtmarker uppströms Borås tätort har påbörjats och kan ge en del av svaren till hur sannolik-
heten för höga flöden kan minskas, men är långt ifrån en ensam lösning och för att helt ta bort sanno-
likheten krävs långtgående åtgärder som potentiellt kan ha negativa konsekvenser inom andra områden. 

Lyckas vi inte minska sannolikheten för höga flöden kan det få negativa effekter på hur vi kan planera 
och exploatera staden. Vi kan helt enkelt få acceptera att delar av staden som vi avser att omvandla helt 
enkelt inte går att bebygga med de risker som förekommer. Inom både skyfalls- och höga flöden arbetet 
behöver samarbetet med berörda förvaltningar och bolag fördjupas och intensifieras. Olika kompeten-
ser behöver komma samman för att driva arbetet framåt, inte sällan med konsulthjälp i frågor kring 
hydrauliska förutsättningar, modelleringar och karteringar. Allt för att säkerställa att de åtgärder Borås 
Stad behöver göra blir de rätta och inte skapar onödiga nya konsekvenser.

Åtgärdsförslag: Strategisk planering för vattenrisker

För att ligga i fas med de allt högre kraven från tillsynsmyndighet angående skyfalls- 
och högaflödenfrågor behöver de byggande förvaltningarna och bolagen samarbeta 
i ett strategiskt planeringsarbete, som tydligt visar hur Borås Stad avser att hantera 
framtida risker med skyfall och höga flöden. Utan det riskera många pågående och 
kommande exploateringsprojekt att stanna upp. Det vore en god åtgärd att avsätta 
medel för utredningar till strategisk planering i klimatanpassningsfrågor för att inte 
tappa fart i det goda arbete som vi har kommit igång med.

Fokusområde 3. Trygg och säker infrastruktur i ett förändrat 
klimat 
Fokusområde tre har likheter med den ovan i sin utveckling, främst då den är så besläktad med statsut-
veckling avseende vägar och i viss mån teknisk infrastruktur i utvecklings- och omvandlingsområden. 
Det är området där det tydligast finns en förnyelsetakt inbyggd i och med att infrastruktur byts ut och 
byggs ut i regelbunden takt på grund av teknikutveckling och nya och utökade behov. 



26 27

Bedömning 

Borås Stads ”egen” infrastruktur, den som ägs, sköts och uppdateras av kommunkoncernen finns det 
god översikt över och det är klart vilka behov det finns när det är dags att förnya och uppdatera. Här 
har Borås Stad fått god draghjälp av MSB och länsstyrelsen i deras arbete med översvämningsdirektivet. 
Borås Stads aktörer ansvariga för den tekniska infrastrukturen är på tå i frågorna och arbetar aktivt för 
att minska riskerna vid till exempel höga flöden och skyfall. Borås Stad har under 2021 startat upp en 
dagvattengrupp med deltagare från berörda förvaltningar och bolag för att försöka hitta lösningar till 
hur vi kan och ska arbeta med dessa frågor framgent.

Fokusområde 4. Robust och säker ledning i kris orsakat av  
klimatförändringar 
Inom detta fokusområde har dessvärre inte så mycket skett av vikt. Fokus har rätteligen legat på pande-
min, som sig bör. Med en mindre men ack så viktig workshop angående resurssättning till kommunens 
olika verksamheter vid händelse av extremväder. 

Bedömning 

Borås Stad behöver analysera och utvärdera hur organisationen fungerade under de höga flödena 2020, 
vad fungerade väl och vad kunde gjorts bättre, fattas det några resurser, fungerade samarbetet internt 
och externt? Det för att bättre kunna agera vid kommande framtida extremhändelser, egentligen oav-
sett händelse. Beredskap vid extremhändelser behöver övas. Borås Stad behöver revidera sin risk- och 
sårbarhetsanalys till att även hantera klimateffekter, både direkta och indirekta.

Bilagor
Bilaga 1: Fördjupning av utsläppsuppföljning

Bilaga 2: Bedömning och sammanfattning av handlingsplaner

Bilaga 3: Rapport från Chalmers Industriteknik – expertrekommendationer för utsläppsminskning
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2022-06-20 
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Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 

 

Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Näringslivsstrategin 

2022 – 2025. 

Ärendet i sin helhet 

Ett starkt näringsliv – en framgångsrik stad 

Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag 

att starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och 

framgångsrikt näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som 

kommun och för att kunna förverkliga vår vision.  

Borås framtid hänger intimt samman med hur näringslivet i staden utvecklas. 

Med fler och framgångsrikare företag ökar antalet jobb, ökar lönerna och färre 

personer hamnar i arbetslöshet och utanförskap. För Borås Stad innebär detta 

ökade inkomster i form av skatter och minskade kostnader orsakade av brist på 

försörjning och utanförskap. Med fler företag, som i allt högre grad arbetar för 

hållbarhet i såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt hänseende, ökar 

näringslivets uthållighet och bidrag till en resilient och långsiktigt hållbar 

utveckling i hela kommunen. I arbetet med att utveckla företagen i mer hållbar 

riktning är kommunens koldioxidbudget, Agenda 2030 och övriga 

hållbarhetsrelaterade styrdokument viktiga att bygga vidare på i 

näringslivsarbetet. Strategi för Borås Stads näringslivsarbete baseras på Borås 

Vision och bygger vidare på de olika planer och andra dokument som redan har 

tagits fram för utvecklingen av vår stad.  

Strategin fokuserar på områden där Borås Stad har störst möjlighet att ha en 

positiv påverkan på näringslivets utveckling. Strategin har också tagit stort 

intryck av de önskemål och förslag som företagen under de senaste åren 

framfört vid en rad olika typer av möten mellan staden och näringslivet. Ett 

antal andra städer och kommuners motsvarande dokument har använts som 

inspiration.  

De sju viktigaste strategierna för att stödja näringslivets utveckling i Borås är: 

1. Samverkan och dialog  
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2. Stimulera och stödja företagen 

3. Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft och företag 

4. Kompetensförsörjning med spets och bredd 

5. Attraktiv levande stad 

6. Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering 

7. Konkurrenskraftig fysisk handel 

En strategi blir inte framgångsrik förrän den omsätts i handling. För att uppnå 

de önskade positiva effekterna måste dels Borås Stad samverka med företag och 

företagsföreningar i Borås, dels måste Borås Stad samarbeta effektivt inom sin 

egen organisation. Alla kommunens förvaltningar och bolag behöver bidra, var 

och en med sitt bidrag. Men inte ens detta är tillräckligt. Även föreningslivet, 

akademin och medborgarna måste alla bidra, var och en på sitt sätt och efter 

sina förutsättningar. I Borås kallar vi detta synsätt för ”Penta-helix”, ett fem-

flätat rep som ger oss den styrka och uthållighet som vi behöver för att lyckas 

bygga framtidens Borås och uppnå vår gemensamma vision. 

Beslutsunderlag 

1. Näringslivsstrategi 

2. Remissammanställning 

Samverkan 

Politiska partierna 

Organisationer och nätverk 

Nämnder och kommunala bolag 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Politiska partierna 

2. Organisationer och nätverk 

3. Nämnder och kommunala bolag 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Anders Glemfelt 

   Avdelningschef 
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Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 

Arbetslivsnämnden 

Tillstyrker remissen. 

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen och betonar vikten av ett livskraftigt näringsliv i 
Borås. För att skapa möjligheter för fler Boråsare med nedsatt arbetsförmåga, vill 
Arbetslivsnämnden betona stadens ansvar att beakta social hänsyn vid upphandling, samt 
stöd för flera arbetsintegrerade sociala företag. Detta är särskilt viktigt för social hållbarhet, 
då ett alltmer högteknologiskt näringsliv, exkluderar många människor som inte når upp till 
arbetsmarknadens krav. Social hänsyn vid upphandling kan även stärka möjligheterna att 
vinna upphandlingar för det lokala näringslivet, och därigenom bidra till strategin. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 

Tillstyrker remissen. 

Tillgången och tillgängligheten till en rik fritid med möjligheten att idka friluftsliv, kultur och 
idrott för alla inriktningar samt det breda föreningslivet, kryddat med stora publikdragande 
evenemang, kan vara avgörande faktorer för Borås som etableringsort. Detta är idag styrkor 
att lyfta i näringslivsstrategin. 
 
Förskolenämnden 

Tillstyrker remissen. 

Förskolenämnden anser att förslaget är bra i sak och står bakom de sju strategierna som 
pekas ut som viktiga för att stärka näringslivet. Nämnden har emellertid några förslag på 
ändringar som de önskar att Kommunstyrelsen beaktar i vidare handläggning av ärendet. 
Förskolenämnden anser att det är positivt att planens tyngdpunkt ligger på hur Borås Stad 
ska erbjuda en god infrastruktur för att underlätta för företagen och utveckla den kommunala 
servicen för företag. Rubriken ”Stöd till internationalisering” bör ersättas med ”Behov av 
omvärldsbevakning och att förstå konsekvenserna på hemmaplan av den internationella 
utvecklingen”. Omvärldsbevakning för att förstå förändring och följa utvecklingen för att se 
vilka krav som det kan ställa på det kommunala mandatet. Detta för att se om utvecklingen 
påverkar det som ligger inom den kommunala kompetensen att hantera såsom till exempel 
förskola, mark, infrastruktur, tillstånd, VVS, kollektivtrafik eller kompetensförsörjning. 
Under rubriken ”Effektiv information skapar förutsättningar för samverkan” beskrivs att 
företagen efterfrågar mer och bättre information. Förskolenämnden föreslår att det också 
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skrivs till att kommunens digitaliseringsarbete är en viktig del i detta. Förskolenämnden vill 
till sist framföra att meningsuppbyggnader och språket i strategin bör ses över.  
 
Grundskolenämnden 
Tillstyrker remissen. 

Grundskolenämnden anser dock att strategin är något för lång och att det behövs en 
handlingsplan eller en aktivitetsplan som konkretiserar strategin. Detta för att strategin ska 
kunna förverkligas. När en stad investerar kontinuerligt i området som utbildning i dialog 
med näringslivet, medför det att elevernas framtidstro, entreprenörskaps- och 
innovationskultur utvecklas. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tillstyrker remissen. 

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt remissen 
Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 för yttrande med sista svarsdatum 2021-11-
30. Då nämnden inte har något sammanträde i november och remissen inkommit för sent för 
att hinna beredas till nämndens sammanträde i oktober beslutade nämnden vid sitt 
sammanträde den 26 oktober att uppdra åt nämndens presidium att avge yttrande i ärendet. 
Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera 
sig i vår kommun. Strategin baseras på Borås vision. Strategin fokuserar på områden där 
Borås Stad har störst möjlighet att ha en positiv påverkan på näringslivets utveckling. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden påpekar att politiken för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund har gett Kompetensrådet (KP-rådet) i uppdrag att upprätta ett 
måldokument för att driva ett tvärprofessionellt kompetensförsörjningsarbete i delregionen och 
att hänsyn bör tas till Kompetensrådets uppdrag i Borås Stads näringslivsstrategi. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har ett omfattande samarbete med näringslivet. 
Samarbeten med näringslivet bedrivs bland annat på yrkeshögskolan, spetsutbildningarna i 
gymnasieskolan, programråd och genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt lärande i 
arbete (LIA).  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Tillstyrker remissen. 

Kulturnämnden 

Tillstyrker remissen. 
 
Kulturnämnden ser möjligheter med att lyfta fram Borås unga som en viktig målgrupp för det 
framåtsyftande näringslivsarbetet, och föreslår att strategin kompletteras med skrivningar som 
gäller satsningar för den målgruppen.  
 
Lokalförsörjningsnämnden 

Tillstyrker remissen. 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tillstyrker remissen under förutsättning att framförda synpunkter beaktas: 

Miljö- och konsumentnämnden anser att Näringslivsstrategin är tydlig i sin helhet och 

beskriver på ett bra sätt förutsättningarna för företag av olika slag starta sin verksamhet i 

vår kommun. Dock så beskrivs myndighetsutövning återkommande som ett hinder för 

näringslivet. Att myndighetsutövning och tillstånd krävs är dock för att säkerställa en god 
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miljö, ett gott näringsliv där alla konkurrerar på lika villkor och ett sätt att värna om 

människors hälsa. Det är viktigt att även framhäva denna del. Staden har också vissa 

skyldigheter enligt lag som staden måste uppfylla. Dessa skyldigheter är överordnade att följa 

näringslivstrategin.  

Miljö- och konsumentnämnden anser att det krävs kontinuerlig samverkan och ömsesidig 

förståelse mellan flertalet nämnder och bolag inom Borås Stad för att skapa goda 

förutsättningar för näringslivet. Miljö- och konsumentnämnden hade därför välkomnat en 

involvering i ett tidigare skede i framtagandet av denna strategi.  

Näringslivsstrategin tydliggör inte kopplingen till andra styrdokument i staden och 

målkonflikter mot andra styrdokument som Översiktsplan, Riktlinjer för upphandling, 

Energi- och klimatstrategi. Strategin behöver tydligare visa hur den bidrar till att vi når de 

globala målen Agenda 2030.  

 

Miljö- och konsumentnämnden önskar att följande tillägg/ förändringar görs vad gäller 

följande strategier:  

 

1. Samverkan och dialog 

Miljöförvaltningen arbetar i huvudsak med myndighetsutövning vilket begränsar de områden 

som nämnden kan föra dialog inom. Som tillsynsmyndighet är det inte alltid lämpligt eller ens 

möjligt att föra dialog utan andra åtgärder kan krävas för att uppfylla kommunens 

tillsynsansvar. I vissa fall bör inte staden heller ge råd utan verksamhetsutövarna måste visa 

tillsynsmyndigheten att de faktiskt klarar verksamhetens utmaningar på egen hand. Däremot 

görs vår tillsyn så det också ses som en tillgång för verksamhetsutövaren att uppfylla de krav 

som lagstiftningen ställer. 

Inom det miljöstrategiska området är det dock synnerligen viktigt och nödvändigt att föra en 

dialog och samverka. Strategin behöver förtydligas med ett stycke där det står att staden 

behöver samverka inom området klimatomställning, klimatanpassning, digitalisering och den 

fysiska planeringen. 

Evenemangsindustrin och turism omnämns inte så mycket i näringslivsstrategin; men borde 

väl omfattas. Där har Borås jobbat delvis med miljöanpassning men där finns mycket att 

göra för att bidra till att vi når koldioxidbudget och uppsatta mål i cykelstrategin om 

färdmedelsandelar och miljömål lokalt och globalt. 

 

2. Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen 

Att staden ska "underlätta hantering av olika tillstånd" kan misstolkas. När det gäller 

tillstånd av olika slag är det oftast upp till verksamhetsutövaren att inkomma med det 

material som myndigheten behöver för att kunna göra en bedömning avseende tillstånd. Det 

staden kan göra är att informera om vilka handlingar som krävs och vilka frågor 

myndigheten behöver få svar på för att göra sin bedömning. 

 

5. Attraktiv levande stad 

Gällande avsnittet om ett levande centrum skulle också exempelvis andra aktiviteter som 

innebär försäljning av tjänster/upplevelser kunna bidra till ett levande centrum; som 

kulturverksamheter och återbruksverksamheter. Eller mer tjänstebaserade verksamheter och 

arbetsplatser/kontor till viss del som också bidrar till rörelse och liv men kanske har en 

mindre miljöpåverkan än "försäljning av produkter".  
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6. Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering 

Under rubriken "En effektiv och strömlinjeformad process" beskrivs att 

Stadsledningskansliet och Kommunstyrelsen ska avgöra problem som uppstår i 

handläggningsprocessen. Detta stämmer inte överens med gällande lagstiftning eller stadens 

reglementen. Detta är allvarligt och måste ändras. Frågor om bygglov, alkoholtillstånd, 

miljötillstånd och strandskyddsdispenser med mera ska beslutas av de ansvariga nämnderna i 

enlighet med stadens reglementen. Det är också här stadens kompetens ligger. Utöver detta får 

ärendet hanteras genom överklaganden. Vem som har rätt att överklaga beror på vad ärendet 

gäller och får avgöras i det enskilda fallet av överinstans. Kommunstyrelsen är inte en 

överinstans som kan överpröva nämndernas beslut. 

I stycket om ometablering bör också klimatanpassning nämnas som en framtida utmaning 

som staden och företagen behöver arbeta med. De kartläggningar som hittills tagits fram 

tydliggör att det finns riskområden som kan påverka företagen som ligger inom dessa 

områden.  

 

7. Konkurrenskraftig fysisk handel och Levande centrum 

En hänvisning behöver göras i näringslivsstrategin till översiktsplanens planeringsprinciper 

där det tydliggörs var staden vill satsa på olika typer av arbetsplatser och handel. 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår även att de olika strategierna tydligare kopplas till 

arbetet med Agenda 2030, genom att balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling i 

respektive strategi.  

 

Konsekvensbedömning  

Social dimension  

Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt 

nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål 

påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget och fungerar som motor för hållbar 

tillväxt.   

 

Näringslivsstrategin har företagarna som huvudfokus men många andra intressen beaktas 

inte. Borås Stad växer och områden som förr upplevdes ligga långt från staden hamnar 

gradvis mitt i den. Staden är i förändring och denna stadsomvandling kan leda till att 

verksamheter som till exempel orsakar mycket buller, utsläpp eller som har stora 

skyddsavstånd, på sikt behöver få hjälp att omlokaliseras till nya platser i kommunen. 

Näringslivsstrategin bör belysa detta behov och beskriva hur Borås Stad arbetar för att 

kunna kombinera ett gott företagsklimat med en växande och allt mer attraktiv stadskärna 

där också människors hälsa måste vara ett fokusområde.  

Ekologisk dimension  

Det finns en grundläggande målkonflikt mellan tillväxt och ekologisk hållbarhet. Borås. 

Borås växer och utvecklas med fler invånare, fler besökare och fler företag samtidigt som 

Borås inte vill ha ökade utsläpp och klimatpåverkan. Borås behöver därför beakta vilken 

tillväxt som är ohållbar och vilken typ av tillväxt som är önskvärd.  

Näringslivsstrategin anger att Borås Stad inte ska behöva tacka nej till en större etablering 

på grund av att det inte finns tillräckligt med mark att erbjuda. Mark är en ändlig resurs 
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som ska räcka till bla bostäder, kommunal service, gator, parker och torg likväl som till 

företag, både för dagens behov  

och de behov som framtidens Borås kommer ha. Detta beaktas inte tillräckligt i strategin. 

Vissa industrier eller företag kan heller inte etableras varsomhelst i Borås pga exempelvis 

buller eller utsläpp som skulle kunna vara en fara för människors hälsa. 

Lokaliseringsprincipen i miljöbalken ska alltid beaktas.  

Ekonomisk dimension  

För att Borås Stad inte ska behöva lägga framtida resurser på att tolka näringslivsstrategin 

och på att förklara varför vissa delar av den inte är möjliga att följa för nämnder med 

myndighetsutövning bör förvaltningens ovan angivna synpunkter beaktas och strategin 

revideras. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillstyrker remissen under förutsättning att framförda synpunkter beaktas: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i näringslivets avgörande betydelse för Borås och 
bedömer att strategin uppmärksammar centrala områden där Borås Stad kan bidra till att 
skapa goda förutsättningar för näringslivet. För att nå framgång med dem krävs omfattande 
samverkan och ömsesidig förståelse i såväl Boråssamhället i stort, som mellan flertalet 
nämnder och bolag inom Borås Stad. Nämnden hade därför välkomnat en bredare 
förankring av, och involvering i, framarbetandet av denna strategi. Näringslivsstrategin berör 
en sammanhållen tillväxtprocess för ny- och ometablering. Här ser nämnden behov av 
justeringar, som syftar till att beskriva ny- och ometablering av företag som en integrerad del 
av Borås Stads samhällsbyggnadsprocess.  
Borås Stad växer och områden som förr upplevdes ligga långt från staden hamnar gradvis 
mitt i den. Översiktsplanen och utbyggnadsstrategin beskriver hur dagens stadskärna ska 
växa såväl norrut mot Knalleland och Getängen, som söderut mot Gässlösa. Denna 
stadsomvandling kan leda till att verksamheter som till exempel orsakar mycket buller, 
utsläpp eller som har stora skyddsavstånd, på sikt behöver få hjälp att omlokaliseras till nya 
platser i kommunen. Näringslivsstrategin bör belysa detta behov och beskriva hur Borås Stad 
arbetar för att kunna kombinera ett gott företagsklimat med en växande och allt mer 
attraktiv stadskärna.  
Näringslivsstrategin anger att Borås Stad inte ska behöva tacka nej till en större etablering 
på grund av att det inte finns tillräckligt med mark att erbjuda. Här ser nämnden ett behov 
av att i strategin tydliggöra bedömnings- och prioriteringsgrunderna för 
etableringsverksamheten. Mark är en ändlig resurs som ska räcka till bl a bostäder, 
kommunal service, gator, parker och torg likväl som till företag, både för dagens behov och de 
behov som framtidens Borås kommer ha. Nämnden arbetar aktivt för att mer 
verksamhetsmark ska bli exploateringsbar via detaljplanering och att bygglovsprocessen vid 
ny- och ometableringar upplevs snabb och smidig. Borås Stads samlade förmåga att få fram 
mer verksamhetsmark via redan beslutade planuppdrag skulle stärkas genom en så tidig och 
tydlig samsyn som möjligt om varje verksamhetsområdes tänkta funktion och innehåll. För 
att kommunen även på längre sikt ska ha en kontinuerligt god tillgång till säljklar 
verksamhetsmark bör nya verksamhetsområden identifieras inom ramen för kommande 
aktualisering av Översiktsplanen, samt en gemensam bild av utbud, efterfrågan och tidsplan 
för mer verksamhetsplan säkras genom att inkludera verksamhetsmark i en reviderad version 
av Utbyggnadsstrategin. Samhällsbyggnadsnämnden har daglig kontakt med en stor mängd 
företag och har många mycket positiva erfarenheter av vad ett nära samarbete med näringslivet 
kan ge upphov till - inte minst i form av en kreativ, modig, växande och allt attraktivare 
kommun med ökande attraktionskraft, där vi hjälps åt. Näringslivsstrategin hade med fördel 
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kunnat belysa detta nära samarbete tydligare och beskriva hur vi gemensamt ska 
vidareutveckla denna styrka. 
 
Servicenämnden 

Tillstyrker remissen. 

Sociala omsorgsnämnden 

Tillstyrker remissen. 
 
Sociala omsorgsnämnden att Näringslivsstrategi 2022-2026 har konkretiserat ett flertal 
åtgärder vilka omsatta i handling kommer bidra till näringslivets utveckling samt därmed 
även stärka Borås Stad. 
 
Tekniska nämnden 

Tillstyrker remissen. 

2. Stimulerar, stödja, underlätta och utmana företagen. Tekniska nämnden delar det som 
står i strategin om att Borås Stad ska ha en myndighetsutövning som är effektiv och 
rättssäker. Det är positivt att staden har en myndighetsutövning som underlättar för ett 
företag att utvecklas. Samtidigt måste staden ha i beaktning att lagstiftningen alltid utgör 
grunden för den myndighetsutövning som nämnden bedriver och det är överordnat andra 
intressen. I stycket om kommunal upphandling står att det ska säkerställas att mindre och 
lokala aktörer inte ska missgynnas vid upphandlingar. Denna mening bör förtydligas eller 
strykas. Den nuvarande meningen kan tolkas som att mindre och lokala aktörer missgynnas 
i de upphandlingar som genomförs men det nämns inga konkreta exempel. 
 
5. Attraktiv levande stad 
Tekniska nämnden är positiv till det som nämns i strategin om en attraktiv levande stad. 
Ett centrum i Borås som upplevs som tryggt och levande kan säkert bidra till att locka till 
nya kommuninvånare som sin tur bidrar till att företag får den kompetens som behövs. Enligt 
strategin ska staden bygga Borås Stad”urbana kvaliteter” till exempel en attraktiv stadsbild. 
Detta stämmer med hur nämnden jobbar idag med olika investeringsprojekt för att göra de 
offentliga platserna som nämnden ansvarar för mer attraktiva, inom ramen för de 
investeringsmedel som nämnden fått tilldelat sig. Nämnden arbetar också med att hålla rent 
och snyggt i stadsrummet vilket bidrar till en attraktiv stad. 
 
6. Sammanhållen tillväxtprocess för ny- och ometablering 
Tekniska nämnden förstår vikten av att staden har en effektiv process och tydlig 
ansvarsfördelning för att stödja ny- och ometablering av företag. Det påtalas i strategin att det 
är tillgängligheten på mark som är nyckeln till god tillväxt. Dock är det i dagsläget snarare 
avsaknad av detaljplaner som är ett hinder för nyetablering men om detta står ingenting om i 
strategin. 
 
7. Konkurrenskraftig fysisk handel 
Tekniska nämnden håller med att handeln i centrum tillsammans med andra branscher 
bidrar till den attraktiva staden och att detta är viktigt för stadskänslan. Nämnden bidrar 
till den ambitionen genom att hålla rent och snyggt i stadsrummet. 
 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till Näringslivs strategi för Borås Stad 
2022-2025 med nedanstående synpunkter. 
 
Vård- och äldrenämnden 

Tillstyrker remissen. 
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Kommunstyrelsen har skickat näringslivsstrategi på remiss till samtliga 
nämnder. En strategi innehåller avgörande vägval för att nå målen för Borås. 
Följande vägval/områden tas upp i näringslivsstrategi för Borås Stad: 
1. Samverkan och dialog 
2. Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen 
3. Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft och företag 
4. Kompetensförsörjning med spets och bredd 
5. Attraktiv levande stad 
6. Sammanhållen tillväxtprocess för ny- och om-etablering 
7. Konkurrenskraftig fysisk handel 
På sidan 6 – En kommunal upphandling som utvecklar vår kommun, anges att Borås stad 
upphandlar varje år varor och tjänster för stora summor. Om en större andel av dessa affärer 
skulle kunna tas hem av lokala aktörer skulle dessa pengar kunna bidra till att stärka 
lokalt aktiva företag som därigenom skulle kunna öka sina volymer, stärka sina skalfördelar 
och ytterligare stärka sin ställning både lokalt och nationellt. Genom att på olika sätt 
säkerställa att mindre och lokala aktörer inte missgynnas kan det lokala näringslivet stärkas 
och ytterligare jobb skapas. Med lokalt producerade varor och tjänster kan även negativ 
miljöpåverkan minskas och hållbarhetsperspektivet stärkas. 
Vård- och äldrenämnden anser att så som texten är skriven, är det lätt att tolka som att 
Borås Stad kommer att favorisera och positivt gynna lokala företag. Det står i strid med 
gällande lagstyrda upphandlingsprinciperna icke-diskriminering samt likabehandling. Enligt 
icke-diskrimineringsprincipen får kommuner inte missgynna lokala (eller icke-lokala) företag 
och med denna skrivning som står i strategin, menar Borås Stad alltså att lagen ska följas. 
Enligt likabehandlingsprincipen ska kommunerna behandla alla leverantörer (potentiella 
samt befintliga) lika samt ge dem samma förutsättningar. I Borås Stad 
upphandlingsförfarandet får inte heller miljöperspektivet tas in och därmed diskriminera 
långväga företag i en upphandling. Att skriva fram en policy som säger att lagen ska följas, 
anser Vård- och äldrenämnden är överflödigt. 
På sidan 11 - För att kunna erbjuda ett brett utbud av möjligheter behöver vi: 

och attraktivitet 
Vård-och äldrenämnden noterar att enligt självkostnadsprincipen får kommuner inte ta ut 
högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller. (Kommunallagen 6§) 
 

Bolag och Råd 

 

Bostäder i Borås 

Tillstyrker remissen 

Marketplace Borås 

Tillstyrker remissen 

Borås Djurpark AB 

Tillstyrker remissen 

Borås Elnät AB 

Tillstyrker remissen. 

Borås Energi och Miljö AB 

Tillstyrker remissen.  

 

Man önskar få vara med och påverka frågor kring infrastrukturen i tidiga skeden då det 

planeras för nya etableringar inom staden. 
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Akademiplatsen AB 

Tillstyrker remissen. 

Akademiplatsen AB tillstyrker remissen med följande kommentarer. Borås Stad finansierar 

och uppdrar Akademiplatsen att vara ansvarig för samverkan inom Textile Fashion Center, 

vilket gör oss i allra högsta grad involverade i första nämnda rubriken i remissen ”Vikten av 

god samverkan och dialog”. Då centret definierar och synliggör textil, mode och design har det 

stark koppling till den tredje nämnda rubriken ”Branschnätverk och kluster”. Vi ser fram 

att fortsätta vår samverkan och samsyn, för att tillsammans bli både effektivare och leverera 

ett intressantare och mer utvecklat utbud inom det textila klustret. 

 

Borås City 

Tillstyrker remissen. 

Avsnitt 1. Samverkan och dialog 

Vi är mycket positiva till detta avsnitt då mer information och dialog ständigt efterfrågas. 

Viktigt även att dialogen sker i tidiga skeden inför större förändringar men även inför 

framtagandet av styrande dokument som en viktig del i förankringen av dem. 

 

Avsnitt 5. Attraktiv levande stad 

Definitionen av ett levande centrum är något som finns utarbetat, detaljerat och definierat i 

Vision 2025, Borås Växer Norr, Strategin för stadskärnan 2.0, Drömmen om Borås är 

exempel. Vi anser att näringslivsstrategin ska hänvisa till dessa befintliga dokument I 

strategin beskriver man vad ett levande centrum inte är vilket känns helt irrelevant i 

sammanhanget. 

Flöden av människor är viktigaste faktorn för en trygg, attraktiv och levande stadskärna 

därför bör näringslivstrategin uttrycka en riktning mot stadslivsfrämjade åtgärder istället för 

att endast nämna ett exempel kring pop-up verksamhet, som i sammanhanget är alldeles för 

kortsiktigt och specifikt förslag. 

Rikta etableringar mot stadskärnan, förlägga egna verksamheter med flöden som gynnar 

stans näringsliv och arbeta för att fler personer arbetar och bor i stadskärnan är exempel på 

stadslivsfrämjande åtgärder. 

 

Avsnitt 7 Konkurrenskraftig fysisk handel Fysisk handel är en otroligt viktig del för staden 

men är definitionen rätt i sammanhanget? Staden består av en mängd näringar som ska 

bidra till attraktiviteten och till flöden av människor där framtidens handel fortsatt kommer 

ha en primär roll men vi anser att med den definitionen begränsar den utveckling och 

omställningen handeln står inför. Avsnittet skapar även en känsla av att vilja bevara det 

gamla i stället för att rikta sig mot framtidens stad. 

För att fånga samtliga näringar i en stad och utgå från människan i fokus tror vi att 

traditionella handelspolicys behöver utvidgas till stadslivspolicys, som inkluderar ett bredare 

fält av såväl kommersiella som icke-kommersiella verksamheter som tillsammans bidrar till 

att öka attraktivitet och dra flöden. En stadslivspolicy sätter människan i centrum och ger 

förutsättningar för att skapa levande städer, stråk och platser som är attraktiva och trygga. 

Livfulla konsumtionsfria ytor skapar flöden som stärker de kommersiella verksamheterna 

inklusive den fysiska handeln. 
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Vi anser att det av stor vikt och med tydlighet från stadens sida att peka på var den fysiska 

handeln ska finnas. Dubbeletableringar inom staden kommer utifrån den omställning 

handeln står snart vara ett minne blott och vi vill betona vikten av att den typ av detaljhandel 

bör finnas kvar i stadskärnan. Tydlighet skapar vilja och mod att våga satsa och samlad 

handel skapar en mer hållbar stad med mindre transporter. Håll fast vid visioner och planer 

så fastighetsägare vågar satsa. 

 

Borås Kommuns Parkerings AB 

Tillstyrker remissen. 

BoråsBorås TME AB 

Tillstyrker remissen. 

BoråsBorås TME AB tillstyrker remissen och vill lämna nedan kommentarer 
i de punkter som vi ser berör bolaget, nr 1 och nr 5. 
 
Punkt 1. Samverkan och dialog 
Vi delar remissens syn om att det är avgörande med bra dialog mellan staden och företagen. 
BoråsBorås TME ägs av Borås Stad och Borås Näringslivs Ekonomisk förening. 
Tillsammans har vi under åren utvecklat partnerskapet till ett trippelskap, där även 
Högskolan i Borås aktivt är med. Tillsammans driver vi frågor kring platsutveckling och 
platsmarknadsföring som vi kan samlas kring. Vi ser positivt på att vi använder etablerade 
arenor och mötesplatser. Bolaget har driftansvar för Samrådsarenan och Borås Möts som 
finns tillgängliga och där Borås Näringsliv är starkt drivande, förutom de olika 
företagsföreningar som nämns i remissen. 
 
Punkt 5. Attraktiv levande stad 
Bolagets nya affärsplan handlar om Platsutveckling för boråsare och besökare. Vi arbetar för 
att hela staden ska vara attraktiv med ett bra utbud för konsumtion av varor, tjänster, 
kultur, fritid och upplevelser, både urbana och naturnära. Vi arbetar för att förstora, 
förstärka och förtäta stadskärnan så att Högskoleområdet blir en naturlig del av innerstaden. 
Vi ser fram emot att marknadsföra, de unika pop-ups store och annat spännande utbud som 
beskrivs i remissen, både till invånare och besökare. 
 
Industribyggnader i Borås AB 

Tillstyrker remissen. 

Extern remissinstans  

 

E-handelstaden 

Tillstyrker remissen. 
 

Framtid Fristad 

Tillstyrker remissen. 
 
Önskar att serviceorter med kringliggande orter skall omnämnas mer ingående i stycket 
”Samverkan och dialog" samt stycket ”Attraktiv levande stad"  
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Moderaterna i Borås 

Tillstyrker remissen. 

Avsnitt 2. Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen:  

Borås Stad skall införa servicegarantier med tydligt angivna tidsfrister. 

Kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet ska fokusera på att göra det lätt att göra rätt. 

Kostnaden skall debiteras efter genomförd tillsyn och endast avse den faktiska kostnaden som 

uppstår. 

Vi måste underlätta för små och medelstora företag att få tillträde till upphandlings-

marknaden. Därför bör Borås Stad använda sig av funktionsupphandling, 

direktupphandling samt uppdelad upphandling. Angeläget att Borås Stad även arbetar med 

att förenkla upp-handlingsunderlagen. 

Regelförenkling är viktigt. Det första steget i arbetet med att effektivisera och digitalisera de 

kommunala processer som berör lokala företag är att skapa sig en sa ̊ heltäckande bild som 

möjligt över nuläget. Vi behöver kartlägga och fa ̊ koll på alla de tillståndsförfaranden som 

företagare möts av, de spår deras ärenden genomgår och veta hur processerna ser ut som leder 

fram till beslut. I detta arbete måste såväl företagarorganisationer, lokala företag och expertis 

från berörda förvaltningar involveras och samarbeta nära. När nulägesbilden etablerats kan 

vi tillsammans identifiera de förfaranden som företagen upplever vara mest tungrodda och 

tydligare se vilka kommunala processer som är onödigt långdragna och komplicerade. 

Angeläget att se hur dessa bäst kan digitaliseras och förenklas. Det är också ̊ viktigt att 

regler är välmotiverade.  

Borås Stad ska ta fram en skarp policy om kommunal verksamhet och kommunens 

verksamhet skall genomlysas för att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer. 

Borås Stad ska utbilda alla tjänstepersoner med företagskontakter i hur man ger bra service 

och vägledning. Det måste skapas en kultur i kommunen av lyhördhet, tillgänglighet och bra 

serviceanda där man anpassar sig efter företagens önskemål.  

Avsnitt 4. Kompetensförsörjning med spets och bredd 

Vuxenutbildning ska vara konkurrensutsatt och utförarna få betalt för resultat. Det 

kommer att både förbättra kompetensförsörjningen och möjliggöra för utbildningsföretag att 

etablera sig i kommunen. Elever behöver i betydligt större utsträckning lära sig om 

företagande och att entreprenörskapet är ett alternativ till anställning. 

 

Avsnitt 5. Attraktiv levande stad 

Vi delar skrivningarna i detta avsnitt, men vill även betona att det skall vara enkelt att 

bedriva företag och näringsverksamhet i HELA kommunen. Det är angeläget att även 

näringslivet utanför centralorten främjas för att hela Borås skall leva och utvecklas på sikt. 

Övrigt 

Vi saknar ett avsnitt om trygghetsfrågor och brottslighet som drabbar företagsidkare och vill 

därför föreslå följande skrivning till strategin: 

Trygghetsfrågan är synnerligen viktig för stadens företagare. En rapport från Svenskt 

Näringsliv indikerar att sex av tio företag har utsatts för någon form av brott. Därför måste 

kommunen ta problemen med brottslighet på allvar och göra allt för att stötta näringslivet i 
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detta avseende. Det bör implementeras ett trygghetsprogram som inkluderar trygghetsskapande 

arbete för företag och näringsidkare samt företagsdialoger. Staden skall möjliggöra samverkan 

mellan företagare vad gäller ordningsvakter, samverkan kring väktartjänster och 

kameraövervakning. 

Vi menar att även vikten av ett rikt föreningsliv i Borås indirekt gynnar näringslivet. Detta 

gäller även tillgång till bra skolor, förskolor och ett rikt kulturliv. Allt hänger samman när 

bilden av Borås sätts, eftersom det underlättar för kompetensförsörjningen när företagen vill 

växa och behöver rekrytera utifrån. 

Centerpartiet i Borås kommunkrets 

Tillstyrker remissen. 
 
I remissvaret kan vi inte nog betona vikten av kompetensförsörjningen och samarbetet som 
krävs för att lösa denna komplexa och svåra fråga. Det är av stor vikt att denna fråga 
hamnar högt på dagordningen i arbetet. Det finns dock delar i strategin som behöver 
förstärkas. Vi behöver i näringslivsstrategin betona vikten av levande centrum i vår kommun. 
Både i centrala Borås men inte minst i våra serviceorter. Genom att aktivt arbeta för att 
stimulera till att inrymma näringsidkare såsom restauranger, caféer och butiker men också 
föreningsliv och kulturliv så skapar vi både mötesplats för breda målgrupper men också 
trygghet. Alla dessa delar ger mervärde till varandra. Inte minst i våra mindre orter. 
Samarbete över gränser vore också ett forum att förstärka arbetet med för mindre företag. 
Som till exempel Drivhuset eller Turistrådet Västsverige. Ytterligare en tydlighet bör ske vad 
det gäller småföretag. Det är i små och medelstora företag jobben skapas. Näringslivsstrategin 
betonar vikten av tillgång till färdig industrimark vilket vi också vill understryka vikten av. 
Dock så bör det också betonas i strategin att mark behövs till många områden i kommunen 
såsom bostäder, kommunal service och så vidare. Mark är begränsat och bör hanteras 
varsamt till alla de åtaganden en kommun har. 
 
Liberalerna 

Tillstyrker remissen. 
 
Ett medskick vi dock vill göra är att man skulle kunna tydliggöra relationen mellan mål och 
strategi. 
 
Vänsterpartiet 
Tillstyrker remissen. 
 
Vänsterpartiet har följande synpunkter: 
- Det är positivt att näringslivsstrategin knyter an till Borås Stads vision som nu håller på 
att revideras. 
- I förslaget lyfts det fram hur samarbete, samverkan och dialog med företag och 
företagsföreningar är en viktig del av stadens näringslivsarbete. Vänsterpartiet anser att det är 
ett bra anslag, men vi vill också framhålla att det utifrån stadens perspektiv bör vara 
intressant att också samverka med fackliga organisationer för att få deras perspektiv på 
näringspolitiken och de näringspolitiska utmaningar som staden står inför.  
- Vänsterpartiet vill framhålla att Borås Stads koldioxidbudget bör vara en utgångspunkt 
för att identifiera områden där det utifrån ett klimatomställningsperspektiv är extra 
intressant att samverka med näringslivet. 
- Angående kompetensförsörjning vill Vänsterpartiet peka på att stadens arbete för fler 
bostäder är avgörande. Det måste vara möjligt för näringslivet att rekrytera personer med 
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nyckelkompetens utanför den närmsta arbetsmarknadsregionen och som därför behöver 
bosätta sig i staden. 
- Runt skrivningarna om externhandel behöver det tydligare framhållas de negativa 
miljöaspekter (främst i form av ökad trafik) som nyetablering av nya köpcentrum och större 
handelsplatser utanför staden medför. 
- I allmänhet behöver det i förslaget förtydligas att arbetet gentemot näringslivet, bland annat i 
form av de bransch- och klusterföreningar som staden är drivande i, behöver utvärderas 
löpande för att säkerställa effektivitet och för att identifiera områden för ständig förbättring. 
 
Under förutsättning att våra synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet med 
Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 föreslår vi att förslaget tillstyrks. 
 
Kristdemokraterna 

Avstår från att yttra sig 
 
Kristdemokraterna vill påtala vikten av att i strategin tydligt utpeka tillgången till 
industrimark i attraktiva lägen som viktig för näringslivets framtida utveckling.  
Utöver ovanstående medskick avstår partiet från att yttra sig och avser presentera våra 
ståndpunkter i kommande ärendebehandling i Kommunstyrelsen. 
 

Borås Näringsliv 

Tillstyrker remissen. 
 
Borås Näringsliv tillstyrker Borås Stads Näringlivsstrategi, med en rad synpunkter och 
kommentarer som utvecklas nedan. Våra främsta invändningar är: - Generellt känner vi att 
vissa formuleringar känns för detaljerade och kortsiktiga för att vara en näringslivsstrategi 
som ska gälla i fyra år. Vi känner inte igen oss i alla skrivningar och önskar en del 
förtydliganden. - Att fortsätta med den goda samverkan och dialog som vi har är av yttersta 
vikt och en framgångsfaktor för att skapa tillväxt i Borås. - Vi vil att näringslivstrategin 
ska främja utveckling av företagen och inte utmana företagen. - Det är av allra största vikt 
att skapa en strömlinjeformad process för ny- och om etableringar. Att förvaltningar och bolag 
samverkar och jobbar åt samma håll på ett så effektivt sätt som möjligt. - Att ha en strategi 
om konkurrenskraftig fysisk handel känns inte modernt och framåtlutat. Näringslivet och 
handeln innehåller så mycket mer än fysisk handel. - Vi vill betona vikten av att hålla fast 
vid de visioner och planer som finns framtagna för utvecklingen av vår stad. Vi uppmuntrar 
staden till att skapa tydlighet till var man vill att olika typer av verksamheter ska etablera 
sig. Tex var ska handel, kontor och bostäder finnas och var ska vi ha blandstad. Detta för 
att fastighetsägare ska våga satsa och näringsidkare tar rätt beslut vid tex dubbeletableringar. 
Borås Näringslivs yttrande i sin helhet Strategi nr 1. Samverkan och dialog Mycket bra att 
lyfta vikten av samverkan och dialog. Borås Näringsliv är mycket positiva till att detta lyfts 
som en viktig strategi. Vi från Borås Näringsliv vill gärna ha samverkan och dialog i tidiga 
skeden i av frågor och med en kontinuitet. Många frågor kan vi bli starkare tillsammans än 
var för sig. Vi tycker dock att delar i stycket är konstigt formulerade och vi känner inte igen 
oss i de formuleringar som används. Tex ”Företagens föreningar” som omnämns vid ett par 
ställen. Vad menas? Förmodligen menar man de olika företagarföreningar som finns i Borås 
men då bör man skriva det. Vi saknar också att man inte skriver något om trippel helix och 
samverkan och dialogen med akademin. Det tycker vi är en naturlig och viktig del i strategin 
för att skapa tillväxt i Borås. I detta avsnitt bör man även med fördel uttrycka vikten av att 
underhålla och utveckla den starka samverkan som finns mellan staden, akademin och 
näringslivet genom Samrådsarenan, Borås Möts etc.  
 
Strategi nr 2.  
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Stimulera, stödja, underlätta och utmana företagen Vi anser att det är av största vikt att det 
ska vara enkelt att starta och bedriva företag i Borås. Det som behandlas i denna strategi är 
viktiga verktyg och förutsättningar för näringslivet i Borås och "ska bara funka". Vi tycker 
dock att utmana känns fel formulerat, vi hade mycket hellre sett att strategin var att utveckla 
företagen. Utmana känns inte lika positivt laddat som utveckla. På samma sätt tycker vi att 
sista stycket om utmanande projekt borde vara utvecklande projekt.  
 
Strategi nr 3.  
Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft och företag Vi känner igen oss i de fyra 
profilområden sedan tidigare näringslivsstrategierna. Däremot upplever vi att profilområde nr 
3. Avancerade fordonslösningar är lite smalt. Vi skulle gärna se att den var lite bredare och 
omfamnade ny teknik. I sista stycket pratar man om att IT kan bli ett nytt kluster, detta 
känns väldigt detaljerat för att vara en näringslivsstrategi som ska hålla i fyra år. Räcker att 
skriva att det kommer skapas nya kluster utifrån behov och efterfrågan.  
 
Strategi nr 4.  
Kompetensförsörjning med spets och bredd Mycket bra och viktig strategi. Här pratar man 
också om tillsammans med akademin vilket vi tycker är mycket positivt. Också mycket 
positivt med att prata om paketlösningar vilket vi tror är mycket viktigt för att kunna 
attrahera kompetens till Borås. 
 
Strategi nr 5.  
Attraktiv levande stad 
Vi tycker att det är mycket positivt att detta är en av strategierna. Det är av största vikt att 
Borås är attraktivt för att behålla och locka företag. Däremot tycker vi att det saknas en del 
i strategin. Trygghet framför allt som är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en 
attraktiv stad. Stycket om ett levande centrum tycker vi är märkligt formulerad. Varför ens 
nämna livlöst centrum och tomma skyltfönster. Det är som att säga att det regnar i Borås 
hela tiden. Och exemplet om popup stores känns för detaljerat och oväsentligt. Vi skulle 
mycket hellre se att man berörde allt arbete som redan finns gjort kring ett levande centrum 
och fortsätta därifrån. Exempel på redan befintliga dokument är Vision 2025, Borås 
Växer Norr, Strategin för stadskärnan 2.0, Drömmen om Borås som staden och 
näringslivet tagit fram i samverkan. För att skapa ett levande centrum är också att skapa 
förutsättningar för att fler vistas i centrum. Därför borde det vara naturligt att i strategin 
skriva om vikten att jobba mot fler boende i centrum för att skapa större underlag och 
trygghet för ett levande centrum. 
 
Strategi nr 6. 
 Sammanhållen tillväxtprocess för ny-och ometablering Borås Näringsliv anser att denna 
strategi är av högsta vikt och ställer oss positiva till hur strategin beskrivs under detta avsnitt. 
Borås Näringsliv är helt eniga med vikten av en effektiv och strömlinjeformad process. Det 
allra viktigaste är att de olika förvaltningarna och bolagen samverkar effektivt. Från 
näringslivet finns en hög förväntan på god dialog och bra service i alla möten med staden, 
oavsett förvaltning eller avdelning. De mötena påverkar i stor grad näringslivets uppfattning 
om näringslivsklimatet. Det är också av största vikt att alla berörda parter inom staden som 
jobbar med ny-och ometableringar jobbar effektivt och på samma sätt med ny- och 
ometableringar. 
 
Strategi nr 7 
Konkurrenskraftig fysisk handel Vi ställer oss frågande till begreppet fysisk handel och varför 
detta får en egen strategi? Staden består av en mängd näringar som ska bidra till 
attraktiviteten och till flöden av människor. Strategin skapar även en känsla av att vilja 
bevara det gamla i stället för att rikta sig mot framtidens stad. 
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Vi tycker att strategin ska heta Konkurrenskraftiga företag och inte fysisk handel. Vi 
uppmuntrar staden till att skapa tydlighet till var man vill att olika typer av verksamheter 
ska etablera sig. T.ex. var ska handel, kontor och bostäder finnas och var ska vi ha 
blandstad. Vi tycker också att det är positivt att strategin skriver om att Borås Stad behöver 
verka för ett levande city. 
 

 

Västsvenska Handelskammaren i Borås 

Tillstyrker remissen. 

 

Vi har följande förslag och synpunkter som vi vill framföra. 

• Att företagen varit en aktiv del i strategin är positivt och ett sådant arbete behöver fortsätta 

för att programmet ska leda till konkret handling. 

• De strategiska områden som lyfts fram är bra och viktiga men ett strategiskt område vi helt 

saknar är kommunikationer och infrastruktur vilket är avgörande för att näringslivet i Borås 

ska kunna attrahera och behålla kompetens men också för att skapa en attraktiv stad. 

Detta behöver lyftas in i strategin. 

• Inom område kompetensförsörjning ser vi gärna Studie och yrkesvägledningen lyfts in 

tydligare i strategin. Då de är viktiga för att locka elever på både grundskole- och 

gymnasienivå att välja utbildningar som näringslivet efterfrågar. Staden behöver också 

strategiskt arbeta med yrkesutbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå. 

• Att kommunen lyfter branschnätverk och strategiska kluster som viktiga för 

konkurrenskraft och tillväxt är positivt men dessa får inte konkurrera med de tjänster som 

det privata näringslivet erbjuder vilket vi upplever idag. 

• Att den kommunala upphandlingen inte ska missgynna lokala aktörer är viktigt och vi ser 

det som positivt att detta finns med i strategin. Staden behöver också se över vad som idag 

bedrivs i egen regi som näringslivet skulle kunna utföra bättre eller som rentav idag 

konkurrerar med det privata näringslivet. 

 

Detta behöver också lyftas under område upphandling. 

• Inom område attraktiv stad lyfts alltför ensidigt det kommunala perspektivet. Näringslivets 

roll i arbetet med att skapa en attraktiv stad behöver lyftas in och betonas och hur 

näringslivet tillsammans med staden kan skapa en mer attraktiv stad. 

• Det hade stärkt strategin om det också fanns ett avsnitt kring betydelsen av jämföra sig med 

de bästa kommunerna i landet när det kommer till att skapa långsiktiga förbättringar för 

stadens näringsliv och konkreta målsättningar kopplade till detta. 

 

Fastighetsägarna i Borås 

Tillstyrker remissen. 
 
Synpunkter och kommentarer: Våra främsta invändningar är: - Övergripande saknar vi mer 
tydlighet kring ”vad” staden kan göra samt ”vart” man vill vara framöver eller ”hur” man 
tänker ta sig dit. Ett fokus på att besvara dessa frågor skulle skapa större tydlighet och 
riktning framåt. - Avgörande för en attraktiv och trygg stadskärna är höga flöden av 
människor, det skapas på fler sätt än endast fysiska butiker, vilket får stor tonvikt i 
dokumentet. Fastighetsägarna menar att en levande stadskärna består av en mängd olika 
verksamheter som skapar flöden, som i sin tur gynnar omsättningen i verksamheterna och 
skapar trygghet därför bör näringslivstrategin uttrycka vikten av att främja åtgärder som 
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skapar stadsliv. - Vikten av smidig och snabb myndighetshantering (bygglov, tillstånd, 
detaljplaner) är avgörande för fastighetsägarnas möjlighet att fylla lokaler med nya 
etableringar eller för befintliga verksamheters utveckling. Denna fråga bör få hög prioritet och 
utpekas ännu tydligare.  
- Definitionen av ett levande centrum bör hänvisas till styrande dokument, Borås Stads 
vision, Borås Växer Norr och strategin för stadskärnan 2.0  
- När det gäller samverkan och dialog vill Fastighetsägarna poängtera vikten av tidig dialog 
och information inför exempelvis störande vägarbeten, ombyggnationer mm. som påverkar 
både fastighetsägare och hyresgäster.  
- Det av stor vikt med tydlighet från stadens sida var den fysiska handeln ska finnas och 
vilket typ av handel som avses. Tydlighet skapar vilja och mod att våga satsa och samlad 
handel skapar en mer hållbar stad med mindre transporter. Strategin bör uttala detta som en 
viktig fråga. 
 
 
Stadsledningskansliet SPA 

Tillstyrker remissen. 
 
Strategin har tydlig fokus på att öka samverkan för att möjliggöra fler etableringar av 
näringsliv i Borås. Avdelningen för strategisk samhällsplanering har ett antal arbetssätt som 
berörs av strategin och mer samverkan är alltid att välkomna. 
Vi saknar en tydlig koppling mellan näringslivsstrategin och den sociala och ekologiska 
utvecklingen i Borås. Särskilt Borås Stads koldioxidbudget och översiktsplan behöver 
kopplas an till strategin. Näringslivsutveckling behöver ske i hela Borås och med hänsyn till 
klimatpåverkan och med anpassning till ett förändrat klimat. 
Det är ibland otydligt vad som menas med Borås, kommunen, Borås Stad. Bra om de olika 
begreppen används konsekvent och i enlighet med kommunens nya handbok i Klarspråk, så 
att externa läsare förstår om man avser kommunkoncernen eller Borås som samhälle. 
 
Ekologiska dimensionen  
På en strategisk nivå är det främst klimatfrågan som behöver skapa en ram för näringslivets 
utveckling. Borås Stads koldioxidbudget kräver en snabb minskning av utsläppen från alla 
områden inklusive trafik och konsumtion av varor och tjänster. Utöver minskning av utsläpp 
behöver Borås, inklusive näringslivets fastigheter och logistik, anpassas till ett förändrat 
klimat. Dessa aspekter berör alla strategier och behöver förtydligas på några ställen.  
Borås Stad behöver driva på en omställning till mer hållbara och cirkulära produkter och 
tjänster. Till exempel kan cirkulära affärsmodeller, delningstjänster och skapande vara något 
som gör Borås centrum och serviceorterna mer levande och spännande så som strategi 5 
åsyftar. Näringslivet befinner sig, som strategin också tar upp, i en omställning och hållbara 
produkter och tjänster är framtidens marknader. Här finns det en bra överlappning med övrig 
näringslivsutveckling och Borås Stad kan vara tydlig med att det är just inom detta område 
Borås Stad kommer fokusera på samverkan och dialog enligt strategi 1. 
Även klimatanpassning är ett aktuellt område då extrema väderhändelser skapar stora 
förluster, logistikproblem, får anställda att komma för sent med mera. Det kan vara ett 
fokusområde för samverkan. Både utsläppsminskning och klimatanpassning kan knytas an 
till stycken ”Utmanande projekt förbereder företagen för framtida utmaningar” och till 
styrkeområden men kan arbetas in i flera strategier. 
Ny industrimark är eftertraktat men innebär ofta också ingrepp i miljön. Strategin bör även 
sätta fokus på att fylla eller omvandla tomma, gamla industrilokaler och -områden. 
Social dimensionen Kopplingen till Borås Stads översiktsplan bör vara tydligare och 
utveckling bör ske i hela kommunen inklusive serviceorterna och serviceorternas omland 
(femkärnig kommun). 
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Vilka sorts företag vill Borås Stad helst locka till Borås? 
 
Utifrån ett hållbarhetsperspektiv framstår strategin och samverkan som ensidig. Nyttan med 
fler arbetstillfällen och skatteintäkter är viktig, men olika typer av företag har olika för och 
nackdelar och genererar också olika mycket kostnader för exempelvis infrastruktur. Det är 
därför viktigt att Borås Stads insatser genom samverkan och processtöd har en styrande effekt 
och lockar till sig de företagen som gynnar Borås och boråsarna bäst. 
Borås Stad bör fokusera på att underlätta för en utveckling som lockar till sig samarbete med 
företag som bidrar till de mål kommunen satt upp inom såväl social som ekologisk 
hållbarhet. Genom en näringslivsstrategi som knyter an till Borås Stads ambitioner från 
bland annat koldioxidbudget och översiktsplan ges en signal. Genom samverkan och 
utmaningar inom hållbarhetsområden ges aktivt stöd och en riktning. 
Utöver det skulle det vara intressant att ha indikatorer för hur företagen bedöms som särskilt 
intressanta för Borås, t.ex. antal anställda per upptagen markyta, yta per skatteintäkt, 
energi- eller eleffektbehov per anställd eller liknande. 
 

Stadsledningskansliet MEX 

 

Ett par tankar/synpunkter på 6:e punkten ”Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och 

ometablering”. 

  

Jag tolkar texten som att vi alltid ska ha tillgång till tomter för alla typer av etableringar. 

Stora och små tomter. För nyetableringar och för ometableringar samt för expansionsbehov. 

Dessa stycken ser jag som mer passande för ett måldokument. Hur synkroniserar detta med 

översiktsplanen, som avgränsar vilka områden som ska utvecklas för industrimark? 

Vi upplever redan nu och det kommer antagligen bli vanligare framöver att vi inte kommer 

kunna tillgodose alla förfrågningar. Vi behöver redan nu och antagligen ännu mera framöver 

behöva prioritera vilka etableringar vi ska satsa på, när tomterna inte räcker till för alla 

etableringsförfrågningar.  

Är det tänkt att strategin ska fungera som styrdokument så anser jag att dokumentet ska ge 

vägledning om hur vi ska agera och prioritera när vi inte kan tillgodose alla förfrågningar. 

  

”• En konkurrenskraftig prissättning baserat på tomtens läge och attraktivitet.”  

Vad menas med ”konkurrenskraftig prissättning”? Hur synkroniserar denna text med våra 

riktlinjer för markförsäljning som säger att vi ska ta ut marknadsmässiga priser? Bör denna 

punkt va med i detta dokument? 

 

Viareds företagarförening 

Tillstyrker remissen 
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Ett starkt näringsliv – en framgångsrik stad
Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera 
sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och framgångsrikt näringsliv en förutsättning för 
att kunna växa, utvecklas som kommun och för att kunna förverkliga vår vision.

Borås framtid hänger intimt samman med hur näringslivet i staden utvecklas. Med fler 
och framgångsrikare företag ökar antalet jobb, ökar lönerna och färre personer hamnar i 
arbetslöshet och utanförskap. För Borås Stad innebär detta ökade inkomster i form av skatter 
och minskade kostnader orsakade av brist på försörjning och utanförskap. Med fler företag, 
som i allt högre grad arbetar för hållbarhet i såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt 
hänseende, ökar näringslivets uthållighet och bidrag till en resilient och långsiktigt hållbar 
utveckling i hela kommunen. I arbetet med att utveckla företagen i mer hållbar riktning är 
kommunens koldioxidbudget, Agenda 2030 och övriga hållbarhetsrelaterade styrdokument 
viktiga att bygga vidare på i näringslivsarbetet. 

Strategi för Borås Stads näringslivsarbete baseras på Borås Vision och bygger vidare på de 
olika planer och andra dokument som redan har tagits fram för utvecklingen av vår stad. 
Strategin fokuserar på områden där Borås Stad har störst möjlighet att ha en positiv påverkan 
på näringslivets utveckling. Strategin har också tagit stort intryck av de önskemål och förslag 
som företagen under de senaste åren framfört vid en rad olika typer av möten mellan staden 
och näringslivet. Ett antal andra städer och kommuners motsvarande dokument har använts 
som inspiration.

De sju viktigaste strategierna för att stödja näringslivets utveckling i Borås är:

 1. Samverkan och dialog

 2. Stimulera och stödja företagen

 3. Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft och företag

 4. Kompetensförsörjning med spets och bredd

 5. Attraktiv levande stad

 6. Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering

 7. Konkurrenskraftig fysisk handel

En strategi blir inte framgångsrik förrän den omsätts i handling. För att uppnå de önskade 
positiva effekterna måste dels Borås Stad samverka med företag och företagsföreningar i Borås, 
dels måste Borås Stad samarbeta effektivt inom sin egen organisation. Alla kommunens 
förvaltningar och bolag behöver bidra, var och en med sitt bidrag. Men inte ens detta är 
tillräckligt. Även föreningslivet, akademin och medborgarna måste alla bidra, var och en 
på sitt sätt och efter sina förutsättningar. I Borås kallar vi detta synsätt för ”Penta-helix”, 
ett fem-flätat rep som ger oss den styrka och uthållighet som vi behöver för att lyckas bygga 
framtidens Borås och uppnå vår gemensamma vision.
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1. Samverkan och dialog
Samverkan och dialog är avgörande för att Borås Stad och företagen tillsammans ska kunna 
utveckla ett riktigt bra företagsklimat och därigenom ett starkt och framgångsrikt näringsliv.

Samverkan och dialog är vägen till gemensam framgång
Borås Stads näringslivsarbete bygger på en respektfull dialog och ett nära samarbete mellan 
näringslivet och staden. Genom samtal och samarbete skapas en djupare ömsesidig förståelse 
för såväl utmaningar som möjligheter i arbetet med att stärka och utveckla näringslivet i Borås. 
Detta gäller såväl vid till exempel företagsbesök och samrådsmöten som vid kommunens 
ordinarie arbete inklusive olika former av myndighetsutövning.

Borås Stad bjuder in såväl företagens olika föreningar och samverkansorgan som enskilda företag/ 
företagare till samråd och samarbete kring frågor av betydelse för staden och näringslivet, inte 
minst frågan hur vi tillsammans kan förbättra kommunens företagsklimat.

Borås Stad skapar tillfällen till samtal och dialog genom att regelbundet ordna både företagsbesök 
ute hos företagen och inbjudningar att möta staden i stadens olika lokaler och miljöer.

Borås Stad deltar gärna i företagarnas olika möten och mötesplatser och ordnar, gärna i 
samarbete med andra, tillfällen till nätverkande och samtal.

Effektiv information skapar förutsättningar för samverkan
Mer och bättre information är en av de punkter som företagen ofta efterfrågar från Borås 
Stad. För att möta detta behov arbetar Borås Stad för att göra sin information till företagen så 
effektiv och lättillgänglig som möjligt. Vi arbetar i flera kanaler för att underlätta för företagen 
att hålla sig uppdaterade om allt väsentligt.

Nära samarbete med företagens olika föreningar
Ett nära samarbete med Borås olika företagsföreningar och andra samarbetsorgan är ett viktigt 
verktyg för målet att uppnå samverkan och dialog.
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2. Stimulera och stödja företagen
Borås Stad stimulerar företagens utveckling genom att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för att företag ska startas, växa och utvecklas vidare. Staden gör detta genom att, själv eller 
genom olika samarbetspartners, stimulera entreprenörskap, stödja nyföretagande, underlätta 
till exempel hantering av olika tillstånd, erbjuda stöd i kritiska tillväxtfaser samt, vid behov, 
underlätta ansvarsfullt avslut av verksamheter.

Stimulera nyföretagande och tillväxt
I nära samarbete med företagsföreningar och företagsstödjande organisationer verkar Borås 
Stad för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att förverkliga sina idéer och 
skapa växande och framgångsrika företag.

I arbetet med att stödja och utveckla företagen är aktörerna inom innovationssystemet, t.ex. 
BoråsInk, Drivhuset, Ung Företagsamhet och Coompanion, viktiga samarbetspartners.

Stöd under kritiska faser i företagens och branschernas livscykel
Alla företag går igenom ett antal kritiska faser under sin livscykel. Några av dessa måste företagen 
lösa på egen hand men i några fall kan Borås Stad tillsammans med sina samarbetspartners 
underlätta passagen till nästa fas i företagandet. Det kan handla om en snabb tillväxtfas som 
kräver ny finansiering, omlokalisering eller omfattande rekryteringar, det kan handla om en 
samhällskris som företaget drabbas av eller kanske ett behov av generationsskifte eller avslut 
av företaget. När det finns en möjlighet att underlätta hanteringen av krisen kan Borås Stad 
välja att, tillsammans med sina samarbetspartners, skapa aktiviteter för att stödja företagen.

Stöd till internationalisering av företagen
Ett konkurrenskraftigt näringsliv måste vara internationellt närvarande och företagen i Borås 
behöver stödjas och utvecklas för att bli än mer aktiva utanför Sveriges gränser. Som Sveriges 
textila huvudstad  behöver Borås samverka med andra textila noder i Europa och världen. 
Inte minst gäller detta de nya affärsmodeller som just nu växer fram inom cirkulär ekonomi.

Staden behöver förstå de komplicerade processer som styr den internationella marknaden och 
vad detta innebär för våra företag och vilka krav detta i sin tur ställer på oss som offentlig 
aktör. För att kunna möta detta behöver staden följa utvecklingen internationellt och sätta 
sig in hur detta påverkar både staden och företagen i Borås.

Effektiv kommunal service – tillståndsgivning och myndighetsutövning
För att värna befolkningen, befolkningens hälsa och en rättvis konkurrens mellan företagen 
arbetar vi med att utveckla en ännu mer kunnig, effektiv och rättssäker hantering av tillstånd 
och övrig myndighetsutövning. Vi arbetar även med att utveckla hur vi bemöter företagen 
på bästa möjliga sätt.

Det är också viktigt att betona att all kommunal verksamhet, skolor, omsorg, äldrevård, 
lokaltrafik, kultur, gator och parker et cetera alla bidrar till en väl fungerande kommun och 
därmed skapar goda förutsättningar för företagens utveckling.



En kommunal upphandling som utvecklar vår kommun
Borås stad upphandlar varje år varor och tjänster för stora summor. Om en större andel av dessa 
affärer skulle kunna tas hem av lokala aktörer skulle dessa pengar kunna bidra till att stärka 
lokalt aktiva företag som därigenom skulle kunna öka sina volymer, stärka sina skalfördelar och 
ytterligare stärka sin ställning både lokalt och nationellt. Genom att på olika sätt säkerställa 
att mindre och lokala aktörer får lika goda möjligheter att vinna kommunala upphandlingar 
kan det lokala näringslivet stärkas och ytterligare jobb skapas. Med lokalt producerade varor 
och tjänster kan även negativ miljöpåverkan minskas och hållbarhetsperspektivet stärkas.

Utvecklande projekt förbereder företagen för framtida utmaningar
För att vässa företagen inför framtida utmaningar kan Borås Stad från tid till annan initiera 
aktiviteter och projekt för att stödja och utveckla företagen och accelerera utvecklingen inom 
områden som bedöms avgörande för såväl näringslivets och stadens framtida konkurrenskraft och 
utveckling. Speciellt viktig är denna typ av projekt när vi står inför olika typer av paradigmskiften 
eller utvecklingskriser som på ett genomgripande sätt förändrar företagens livsmiljö. Övergången 
från fysisk handel till e-handel är exempel på en sådan förändring liksom övergången från 
fossila bränslen till elektrisk drift av bilar och lastbilar.
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3. Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft  
    och företag
I Borås arbetar företagen tillsammans för att stärka sina respektive branscher på olika sätt.  
I flera fall sker detta genom bransch- eller klusterföreningar som Marketplace Borås, Creative 
Cluster och E-handelsstaden Borås. I andra fall mer löst organiserat. Borås stad stöder, när så 
är lämpligt och möjligt, arbetet med att stärka branscher och kluster.

Våra fyra styrkeområden eller kluster
Genom att arbeta aktivt med våra fyra profilområden eller kluster stärker vi bilden av Borås 
som en attraktiv stad att verka i och flytta till. Två av våra profilområden har en tydlig historisk 
förankring, två är av nyare datum. Våra fyra profilområden eller kluster är:

 1. Textil, mode och design

 2. E-handel och logistik

 3. Avancerade fordonslösningar (t.ex. utveckling och test av självkörande fordon)

 4. Kreativa och kulturella företag

Genom att lyfta fram dessa fyra styrkeområden stärker vi dels bilden av vår stad externt,  
vi blir mer än vilken stad som helst, dels stärker vi branschen själv, kringliggande branscher, 
kompetensförsörjningen och i slutändan hela stadens konkurrenskraft.

Vanligen ges stödet genom att Borås Stad bidrar till arbetet i de olika kluster- eller 
branschföreningarna med olika typer av arbetsinsatser och/eller finansiellt stöd i olika former.

Fysiska platser som fokus för ett kluster
Textile Fashion Center är ett utmärkt exempel på en plats som både konkretiserar och gestaltar 
ett av våra kluster, textil och mode. Borås kan på samma sätt skapa miljöer och platser för 
andra profilområden och tillväxtbranscher.

Nya branschföreningar eller ”kluster på tillväxt”
När en bransch utvecklas extra positivt söker Borås Stad, i samråd med de aktuella företagen, 
möjligheter att vara med och stärka den positiva utvecklingen. Stödet kan se olika ut och formges 
för att ge bästa möjliga effekt i relation till kostnaden. IT i vid bemärkelse samt fastighet och 
arkitektur är branscher där det kan finnas grund för att undersöka förutsättningarna för att 
på sikt utveckla nya kluster.
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4. Kompetensförsörjning med spets och bredd
Kompetensbrist är ett stort problem för många företag i Borås och en av de punkter som brukar 
komma i topp på företagens önskelistor, inte minst inom IT och inom våra klusterområden. 
Genom att, tillsammans med kommunala, regionala och privata aktörer, arbeta för en bättre 
kompetensförsörjning stödjer vi företagens utveckling och tillväxt samtidigt som företagens 
konkurrenskraft stärks.

Skola med hög kvalitet
En skola med hög kvalitet från förskola till gymnasium och därutöver både kommunal 
vuxenutbildning och yrkeshögskola är en viktig förutsättning. Våra utbildningar på alla nivåer 
behöver formas i nära dialog med företagens behov av kompetens.

Utveckling av spetskompetens tillsammans med akademin
För att säkerställa företagens behov av spetskompetens är ett nära samarbete med akademin 
helt avgörande, både i Borås och, när så krävs, även med andra orter som Göteborg,  
till exempel Chalmers Tekniska Högskola. Det är också viktigt att utveckla utbildningar med 
nära koppling till våra profilområden och kluster.

Attrahera kompetens externt både nationellt och internationellt
För att komplettera den kompetens vi utbildar lokalt är det av central betydelse att vi också kan 
attrahera kompetent arbetskraft från andra städer och länder. Vi behöver hitta former för hur 
företagen enkelt kan berätta vilken kompetens som de behöver, antingen den kan hämtas inom 
Sverige eller internationellt. Det behövs också paketlösningar i form av samlade erbjudande 
till både företag och personer som flyttar till Borås där till exempel stöd att hitta lämplig 
bostad och till medflyttande att hitta lämpligt jobb eller utbildning är en viktig komponent.

För att göra våra åtgärder inom detta område mer effektiva samarbetar vi gärna med andra 
aktörer inom till exempel Göteborgsregionen som arbetar med samma utmaningar.

Framgångsrik extern rekrytering förutsätter att vi kan erbjuda både ett bra jobb och ett bra 
liv utanför jobbet här i Borås, se vidare punkten ”En attraktiv levande stad”.
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5. Attraktiv levande stad
Genom att utveckla Borås till en attraktiv levande stad ökar våra chanser både att locka till 
oss efterfrågad kompetens och att behålla den kompetens vi har. Avgörande är självklart att 
stadens olika grundläggande funktioner är välskötta och håller hög kvalitet som skola, boende, 
hälsovård, trygghet et cetera. Men ska vi locka till oss de allra mest eftersökta kompetenserna 
behöver vi dessutom bygga upp så många ”urbana kvaliteter” som möjligt. Det handlar till 
exempel om en attraktiv stadsbild, tillgång till kultur, nöje, öppenhet för nya intryck och en 
öppen social struktur som välkomnar nya människor.

Ett levande centrum
Ett brett utbud av butiker och service kombinerat med ett rikt flöde av människor är, för  
de flesta, mycket attraktivt. För att skapa en attraktiv stad är det nödvändigt att ständigt 
utveckla ett levande och myllrande centrum med brett utbud av service, handel, återbruk, kultur  
och upplevelser.

Livskraftiga serviceorter och levande landsbygd
Kommunens serviceorter ska vara levande och attraktiva med ett brett utbud av kultur, 
service och handel. Det ska finnas ett attraktivt utbud av boende- och etableringsalternativ 
för personer och företag som vill etablera sig utanför staden. Genom ett nära samarbete med 
företagsföreningar, ortsråd och civilsamhället, samt att vara delaktiga i Leader Sjuhärads arbete 
skapas förutsättningar för livskraftiga serviceorter och en levande landsbygd.



10 Borås Stad  |  Näringslivsstrategi för Borås Stad

6. Sammanhållen tillväxtprocess för ny- och ometablering
För att hela Borås ska kunna växa och utvecklas i önskvärd riktning och takt krävs att antalet 
arbetstillfällen ökar med cirka 500 per år. För att klara detta måste Borås Stad dels underlätta 
för redan etablerade företag att växa och utvecklas, dels locka ett antal företag att flytta hit 
utifrån. När nya företag etablerar sig i vår kommun leder detta, förutom till nya jobb, både 
till framväxt av nya branscher och till att våra etablerade branschkluster förstärks ytterligare.  
Ett effektivt och professionellt bemötande av företag som vill etablera sig är alltså av avgörande 
betydelse för hela Borås utveckling och framtid.

Nyetablering av företag utifrån
När företag utifrån söker lämpliga lägen för expansion, eller flytt av hela verksamheter, står 
valet ofta mellan flera olika kommuner, länder och kanske till och med världsdelar. För att gå 
vinnande ur den konkurrensen krävs det att Borås Stad agerar med stor professionalitet under 
hela etableringsprocessen. En rad aktörer inom staden, både förvaltningar och bolag, måste 
samverka effektivt för att kunna möta företagens behov. Som så ofta är det helhetsbilden som 
avgör hur investerings- och tillväxtvänligt Borås Stad uppfattas. Inte minst viktigt är det att 
myndighetsutövningen fungerar väl. Genom att identifiera och arbeta aktivt med att locka 
hit företag som ses som föregångare inom sina respektive branscher ökar chansen att ett antal 
efterföljande företag också väljer Borås för sin etablering.

Ometablering av företag redan etablerade i Borås
De flesta företag behöver, vid ett eller flera tillfällen under sin livscykel, expandera sina existerande 
lokaler eller kanske flytta till helt nya lokaler. När det blir aktuellt är det viktigt att det finns 
flera attraktiva alternativ för företagen att välja mellan. Det är avgörande att företagen inte 
känner sig tvingade att söka sig utanför Borås kommun för att hitta bra alternativ. Samma 
egenskaper som gör Borås till en attraktiv etableringskommun för företag utifrån, samma 
egenskaper underlättar för företag som vill ometablera sig inom kommunen. Det handlar om 
tillgång till bra tomter och lokaler, bra service från Borås Stad, bra samarbete med fastighetsbolag 
till exempel.

Ett effektivt och strömlinjeformat flöde
Borås Stad är en mycket viktig aktör i arbetet med att stödja näringslivsutvecklingen i kommunen. 
Utvecklingsarbetet sker i form av ett sammanhållet flöde av insatser. Detta ställer höga krav 
på en sömlös samverkan på var och en av de inblandade parterna där varje del strävar efter 
att lösa uppgiften på bästa möjliga sätt.

Näringslivets markbehov kopplat till ny- och ometableringar utgör en viktig del av staden 
samhällsbyggnadsprocess. Staden behöver förstärka arbetet med att säkerställa näringslivets 
behov av etableringsmark i samhällsbyggnadsprocessen.

Även om många av stadens verksamheter är inblandade i arbetet med näringslivsutvecklingen så har 
kommunen ”en dörr in” för företagen i form av näringslivets servicecenter vid stadsledningskansliet. 
Servicecentret har till uppgift att underlätta för företagen i deras kontakter med stadens olika 
delar särskilt när man har ärenden som visat sig vara svårlösta.
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Illustration av komplexiteten i näringslivsutvecklingen.

För att kunna erbjuda ett brett utbud av möjligheter behöver vi:

• Tillgång till stora ytor med färdig eller nästan färdig industrimark. Vi ska inte 
behöva tacka nej till en större etablering på grund av att vi har otillräckligt med 
mark att erbjuda.

• Ett brett utbud av olika tomter, i olika lägen, inklusive i serviceorterna, med olika 
profil för olika typer av verksamheter.

• En konkurrenskraftig prissättning baserat på tomtens läge och attraktivitet.

• Ett nära samarbete med byggare och fastighetsinvesterare för att underlätta 
byggnation och förvaltning.

• Bidra till en väl fungerande marknad för lokaler och privata industritomter.

• Underhålla en väl fungerande kommunal handläggningskedja där varje del aktivt 
arbetar för ett effektivt flöde.

Exempel på parter som deltar i näringslivsutvecklingen är:

•  Näringsliv vid Stadsledningskansliet

•  Mark- och exploateringsavdelningen vid Stadsledningskansliet (MEX)

•  Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet (SPA)

•  Samhällsbyggnadsförvaltningen

•  Miljöförvaltningen

•  Borås Energi och miljö AB (BEM)

•  Borås Elnät AB

•  Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

•  Tekniska förvaltningen

•  Polismyndigheten
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7. Konkurrenskraftig fysisk handel
Sedan ett antal år tillbaka genomgår den fysiska handeln stora, och för många aktörer smärtsamma, 
förändringar, inte bara i Borås utan i Sverige och kanske i hela västvärlden. En del av handeln 
har flyttat över till nätet, inte minst under pandemin. En ännu större del av volymerna har 
tidigare flyttat från traditionella butiker till externa handelsplatser och så kallade ”big boxes”.  
I många städer har externa köpcentra tagit över stora delar av den handel som tidigare försiggick 
i city. I flera branscher har ett eller ett fåtal stora kedjor tagit över stora delar av handeln, ofta 
med stora butiker, liten personal och strikt central styrning. För den traditionella handlaren 
innebär allt detta en mycket stor utmaning med hårdnande konkurrens, ökad prispress och 
pressade marginaler och många gånger även ökade lokalkostnader.

Handeln som en del av den attraktiva staden
Handeln är, tillsammans med till exempel restauranger, caféer, service, gym, en viktig del av 
den attraktiva staden. Samma sak gäller stadsdelscentra och centrum i respektive serviceort. 
När andelen externhandeln blir allt för dominerande drabbas även alla som inte har tillgång 
till bil och som har svårt att ta sig till de externa handelsområdena.

Borås Stad behöver verka för ett levande city och levande stadsdelscentrum och serviceorter 
på de sätt som är tillgängliga.

Ansvarsfull hantering av externhandel
En omfattande externhandel har ofta en negativ påverkan på övrig handel i samma kommun. 
Å andra sidan kan en relativt svag externhandel, som i Borås fall, leda till att konsumenter 
istället åker till köpcentra och handelsområden i andra kommuner, vilket leder till färre 
arbetstillfällen och ökad miljöpåverkan.

Borås stad behöver arbeta igenom frågan hur man på ett ansvarsfullt sätt ska agera för den 
framtida utvecklingen av handeln och inte minst externhandel.
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