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Datum 
2020-02-20 

 

Instans 
Tekniska nämnden 

 
 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, onsdagen den 26 februari 
2020 kl. 13:00 

Tekniska nämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess) 
 
Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Emma Nyström Svensson, 033 357432 eller via e-
post: emma.nystrom.svensson@boras.se 

  



Borås Stad 
Datum 
2020-02-20 

 Sida 
2(2) 

 

 

Ärende  

Information i de X markerade ärendena   

1.  Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
  

 

3.  Tekniska förvaltningen informerar  
Dnr 2020-00029 1.1.3.25 

X 

4.  Redovisning av inkomna synpunkter 2019 
Dnr 2020-00090 1.4.2.1 

X 

5.  Revidering av rutin och anvisningar för intern kontroll  
Dnr 2020-00092 1.2.4.1 

 

6.  Uppföljning av intern kontrollplan 2019 
Dnr 2020-00091 1.2.4.1 

 

7.  Lokalbehovsplan 2021-2023 
Dnr 2019-00762 2.6.4.0 

 

8.  Årsredovisning 2019 
Dnr 2020-00089 1.2.4.1 

X 

9.  Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 
Dnr 2019-00377 3.3.5.0 

X 

10.  Yttrande över "En motion för ökad trygghet - i hela Borås" 
Dnr 2019-00763 3.3.6.25 

X 

11.  Yttrande över detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl., 
Storegårdsgatan, Borås Stad  
Dnr 2020-00052 3.1.1.2 

X 

12.  Anmälningsärenden 
Dnr 2020-00074 1.1.3.1 

 

13.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2020-00033 1.1.3.1 
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Tekniska förvaltningen informerar 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Stadsträdgårdsmästare Anton Spets informerar om arbetet med 
Kronängsparken. 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om höga vattenflöden i Viskan mm., 
bussgata på Göteborgsvägen, platsbildning Västerbrogatan och om förslag till 
angöringar för taxi vid Borås resecentrum. 

Avdelningschef Christer Norberg informerar om kommande 
skolskjutsupphandling. 

 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Redovisning av inkomna synpunkter 2019 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga redovisning av 
inkomna synpunkter 2019 till handlingarna samt översända denna till 
Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också 
eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter under 2019 jämfört med tidigare år har ökat, från 
1284 år 2018 till 1348 år 2019. Införandet av systemet Infracontrol har 
inneburit att medborgarna på ett mer tillgängligt sätt kan lämna sina synpunkter. 
Detta tror vi är en anledning till ett ökat antal inkomna synpunkter.                  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 
Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-december 

2019 

Tekniska nämnden 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Asfalt/gatsten/plattor 136 Diverse synpunkter samt scenarier på hål i asfalten, 
ofärdiga asfalteringar och fibergrävningar runt om i 
staden. 

Belysning 42 Allmänna frågor om belysning samt önskemål om bättre 
belysning på vissa ställen. 

Broar/Tunnlar/murar 12 Synpunkter kring tunnlar som ofta blir belagda med 
vatten. 

Inkorg/ Övrigt 11 Diverse olyckor som har inträffat samt tekniska fel på 
våran hemsida. 

Dagvatten/Dike/Vattendrag 12 Klagomål på vattenpölar. 

Grindar/Trafikljus/Vägmärken 33 Synpunkter på skyltningar, trafikljus. 

Klotter 14 Anmälan om klotter på allmänplats. 

Park och lekplatser 172 Synpunkter om renhållning och underhåll av lekplatser 
och parker. Önskemål om belysning, fler sopkärl. 

Renhållning 128 Synpunkter på diverse nedskräpning runt om i staden. 

Skog 108 Synpunkter på röjning och trädnedtagning. Frågor som 
berör skötsel av skogar. Önskemål om gallring. 

Skolskjuts/färdtjänst 266 Olika synpunkter och klagomål på färdtjänsttrafik. 

Trafik/Trafik frågor 259 Önskemål av olika anpassningar  inom trafik frågor. 

Vinterväghållning 155 Klagomål och frågor om snöröjning 

Totalt för förvaltningen 1348  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande  1  64 65 

Fysisk miljö 13 114 126 704 957 

Information 1 4 3 31 39 

Tjänster  1  286 287 

Totalt 14 120 129 1 085 1 348 

4 Ständiga förbättringar 

Flera synpunkter är frågor som rör gräsklippning, ogräsrensning, tömning av sopkärl i kombination 
med frågor och önskemål kring skötsel av stigar, motionsleder samt park- och grusvägar. Här sker 
löpande en dialog med våra entreprenörer för att driftsavtalen ska följas och avvikelser åtgärdas och 
motsvarande dialog med allmänheten, vad som ska göras, när och varför. 

Mycket önskemål om nya anläggningar i park- och naturmiljö (ex. belysning, papperskorgar och 
hundlatriner) och många önskemål om skötsel/gallring av skog och naturmark. Varje 
verksamhetsansvarig väger de inkomna önskemålen mot förutsättningarna för respektive verksamhet 
(ex. ekonomiska, drifttekniskt möjliga, skogligt lämpliga etc.) före beslut om eventuellt utförande. 

Synpunkter som är önskemål om ny belysning åker vi alltid ut och utvärderar på plats för att se om 
behovet finns. Exempelvis: önskemål om att ta bort nattsläckningen av belysningen mellan Gånghester 
och Dalsjöfors (så att det lyser hela natten) det har vi gjort. När vi får synpunkter på att det dröjer för 
lång tid att åtgärda felen förklarar vi varför det dröjer, om det finns en anledning eller så påtalar vi för 
vår entreprenör att de inte håller de åtgärdstider som finns och ställer krav på dem att åtgärda felet. 

Under 2019 har investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder där belysning är en del 
överskridits. Ett större utrymme för investering men framförallt drift behövs för att möta efterfrågan 
på ytterligare belysning av lekplatser och parkvägar. En skötselplan för den tätortsnära skogen på park- 
och naturmark har färdigställts under hösten och kan nu bidra som ett värdefullt underlag i 
prioriteringen av skötselinsatser och i dialogen med medborgarna. Under året har ett flertal nya 
papperskorgar tagits i drift. 

Flest synpunkter som kommit in under perioden rör siktskymmande och inväxande vegetation i 
vägområden för GC-vägar, gator och vägar. Här pågår ett arbete med att reda ut ”Ansvarsfördelning 
Gata-Park” och vem som ansvarar för vad. Sedan ett par år har vi tagit hem utförande i egen regi 
(OSA-enheten) för att skapa samordningsvinster/bättre kostnadskontroll för förvaltningen men driften 
försvåras över att vägområdesansvaret inte är fullt utrett. Ansvarsutredning väntas färdigställas under 
2020. 

Synpunkter rörande ”Riskträd”, ”Vindfälld skog”, ”Schaktåterställningar”, ”Nedskräpning”, 
”Körskador” och ”Fel på anläggning” omförs till Felanmälningar eller motsvarande och hanteras av 
respektive verksamhetsansvarig och åtgärdas löpande 

Beträffande schaktåterställning har det varit kaotiskt ett tag pga fiberboomen. Detta håller i sig 
fortfarande. Normalt återställs ca 15 000 m2 men i dagsläget är det över 150 000 m2 /år, vilket är tio 
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gånger mer än vanligt och medborgarna känner självklart av detta. Bör minska drastiskt efter nästa år då 
vi hoppas vara klara. 

En klar förbättring som genomförts under året gällande inkomna synpunkter är att vi nu för tiden har 
en kontaktperson från taxibolaget som har ansvaret för Borås området, kontaktperson har bra insyn i 
Borås området. Det vi märkt är att vi och vårdnadshavarna får snabbare återkoppling gällande 
synpunkterna som inkommer. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

1347 1 1348 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Rutinen är rätt så inarbetad inom förvaltningen. Det 
som vi strävar efter att bli ännu bättre på är att 
återkoppla inom den tiden som anges i Borås 
Stadsrutinbeskrivning, för hantering av synpunkter. Vi 
är på god väg att uppnå målet som är 0% obesvarade 
synpunkter inom 10 arbetsdagar. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

 

Synpunkter som inte hanteras av Tekniska förvaltningen skickas vidare till rätt mottagare. De flesta 
ärenden som vidarebefordrades handlar om klotter på privat fastighet samt förseningar eller klagomål 
på färdtjänstresor och skolskjuts. Dessa ärenden vidarebefordrades till Polisen respektive Taxi för 
åtgärder. Även på synpunkter där vi inte är väghållare, vidarebefordrades vi till Trafikverket. 
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Revidering av regler och anvisningar för intern kontroll 
2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget avseende Tekniska nämndes 
regler och anvisningar för intern kontroll och översända dessa till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där 
ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och 
bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna. 

Regler och anvisningar för intern kontroll inom Tekniska nämnden beskriver 
ansvars- fördelning, vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som 
ska utföras samt med vilka arbetsrutiner.            

Beslutsunderlag 
1. Regler och anvisningar för internkontroll – Tekniska nämnden                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler och anvisningar Intern kontroll- 
Tekniska nämnden 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställd av: Tekniska nämnden 2020-xx-xx 
För revidering och uppföljning ansvarar: Tekniska nämnden 
Gäller för: Tekniska nämnden 
Gäller till och med: Tills vidare 



 

 
Bakgrund 
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet 
beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation 
för sin interna kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna. 

 
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Tekniska nämnden beskriver ansvars- fördelning, 
vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka 
arbetsrutiner. 

 
 
Intern kontroll 
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll hand- 
lar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och att organisationen analyserar befintliga 
risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. 

 
Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i 
samband med budgeten. Genomförande av den interna kontrollplanen och förbättringsarbete uti- 
från denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa 
uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Ansvarsfördelning 
 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska nämnden anta 
en plan för denna uppföljning. Till grund för denna plan ligger en risk- och väsentlighetsanalys. 
Denna är viktig för att kartlägga nämndens riskområden och blir därmed en grundläggande del i 
arbetet med intern kontroll. 

 
Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller ruti- 
ner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att; 

 
• verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
• den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 
• tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 

 
Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen görs, och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 
Nämnden deltar varje år i riskarbetet för att ur ett politiskt perspektiv diskutera risker inom 
nämndens ansvarsområde. 

 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den som 
grund se till att förslag till intern kontrollplan tas fram och kommer nämnden till dels. Förvalt- 
ningschefen ansvar också för att det finns konkreta regler och anvisningar för en god intern kon- 
troll. 

 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för intern kontroll följs och ska säkerställa att 
nämnden rapporteras löpande. 

 
Förvaltningschefen ska årligen rapportera till nämnden hur arbetet med den interna kontrollen 
genomförts, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nödvändiga åtgärder för att säker- 
ställa att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 
Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas miss- 
tanke om avvikelser eller brott som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten. 

 
Verksamhetsutvecklare 
På uppdrag av förvaltningschefen är det verksamhetsutvecklaren med ansvar för kvalitetsfrågorna 
som har uppgiften att samordna nämndens arbete med intern kontroll. Uppdraget innefattar; 

 
• vara nämnden och förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god intern kontroll 
• vara motor i och samordna processerna för intern kontroll 
• utbilda och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll 
• utbilda och stödja i befintligt system för uppföljning 
• vara kontaktperson mot stadsrevisionen och andra, i frågor som avser intern kontroll 
• ta fram förslag och anvisningar för intern kontroll 



 

 
 
Avdelnings- och enhetschefer 
Avdelnings- och enhetscheferna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att det finns rutiner 
och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Avdelnings- och 
enhetscheferna ansvarar för att identifiera risker inom sitt ansvarsområde och ta fram förslag till 
vad som årligen ska kontrolleras. Avdelnings- och enhetscheferna ska säkerställa att de kontroll- 
moment som ingår i den årliga interna kontrollplanen, inom respektives ansvarsområde, följs upp 
med kontinuitet. 

 
Så långt det är möjligt ska medarbetare involveras i arbetet med intern kontroll. 
Medarbetare ska informeras om nämndens risk- och väsentlighetsanalys, den årliga interna kon- 
trollplanen, uppföljningen och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas utifrån den gjorda 
uppföljningen. 

 
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora konse- 
kvenser för verksamheten. 

 
Medarbetare 
Medarbetare ska så långt som möjligt aktivt delta i arbetet med intern kontroll. Medarbetare ska 
ha en kännedom om vilka risker som finns och vad som årligen ska kontrolleras, med fokus på 
sitt eget verksamhetsområde/sin egen profession. 

 
Uppföljning av kontrollmoment inom respektive verksamhetsområde kan delegeras av chef till 
medarbetare. 

 
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora konse- 
kvenser för verksamheten. 

 
 
Arbetsgång 

 
Risk- och väsentlighetsanalys 

 
”Risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar en organisations förmåga att nå sina 
mål” (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) 

 
Kartlägga risker - Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja 
med frågan: ”vilka rutiner eller processer får inte gå fel?” 
Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående riskområden. 

 
• Ekonomi 
• Styrning och ledning 
• Personal 
• Egen verksamhet. 

 
Risker ska identifieras och värderas utifrån; 

• Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 
• Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar 



 

 
 
Prioritering 
Prioritering behöver genomföras då alla risker inte kan kontrolleras årligen. För att göra en sam- 
lad bedömning ska en uppskattning göras av två faktorer, konsekvenser (väsentlighet) och sanno- 
likhet, som graderas på skalan 1-4 enligt följande: 

 
Konsekvenser (väsentlighet) 
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa) 

 
Sannolikheter 
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå) 
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå) 
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå) 

 
Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög (9 och 
högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska 
detta kommenteras. 

 

 

Intern kontrollplan 
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta 
åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, minimera eller i vissa fall eliminera identifie- 
rade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna 
ska göras. 

 
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, 
personal och egen verksamhet. 



 

Den interna kontrollplanen för nästkommande år beslutas av nämnden i samband med beslut om 
budgeten. 

 
Genomförande, ständiga förbättringar och uppföljning 
Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen ge- 
nomföras och möjligheter till förbättring identifieras. 
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt 
finna förbättringsområden för att förebygga framtida avvikelser och minska riskerna för att fel 
uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis; 

 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

 
Kontrollerna som är specificerade i den interna kontrollplanen ska göras enligt den frekvens som 
är angiven i planen. Varje kontrollmoment analyseras och slutsatsen ska, så långt det är möjligt, 
besvara följande frågor; 

 
• Vad har vi gjort? 
• Hur många kontroller/granskningar genomfördes? 
• Vad kom vi fram till? 
• Vad behöver åtgärdas? 

 
Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen och lämnas till Kommunstyrelsen i samband 
med årsredovisningen. 

 
Rapportering 
Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i 
samband med budgeten. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa uppföljningen 
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

 
I tjänsteutlåtandet görs en kortfattad sammanfattande analys av uppföljningen och områden som 
särskilt bör belysas och arbeta vidare med specificeras. 

 
Resultatet skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 

 
System 
All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och 
uppföljning. Där finns risk- och väsentlighetsanalyser, intern kontrollplaner samt uppföljningar. 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten samt att 
översända handlingarna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.         

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
bl.a. syftar till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan som syftar till att följa upp att 
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har nämnden valt 
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, 
samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 
ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.  
 
Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med att 
årsredovisning behandlas i början av nästkommande år.  
 
Uppföljning av momenten i 2019 års plan har genomförts. I rapporten noteras 
att fungerande rutiner finns inom samtliga delområden samt att information om 
ekonomiska regler och övriga rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen.                 
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Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Intern kontrollplan 2019 
2. Intern kontrollplan 2019 inkl. riskanalys                                
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1 Inledning 

1.1 Beslut  
  
  
  
Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll 2019. 
  

Resultat av genomförda kontroller 
Fungerande rutiner finns inom samtliga delområden. 
Information om ekonomiska regler och övriga rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen. 
  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
  
  
Gunnar Isackson 
Teknisk chef 
  
  
  
  
  
  
. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Kontroll genomförd under oktober månad. Några 
medarbetare hade felaktiga scheman inlagda. 
Felaktigheten har inte påverkat löneutbetalningar. 
Schemakorrigering utfördes direkt efter kontrollen. 

 

2.2 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår, samt att 
program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Stickprov (1-2 %) av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

Samtliga fakturor april - juni avseende konto 471x, 
4772, 614x, 616x har kontrollerats. Ett fåtal fakturor 
saknar helt underlag eller delvis underlag som tex 
upplysning om ändamål eller program. 
 
Berörda attestanter har kontaktats för komplettering. 
Underlag finns i pärm "Intern kontroll" rum 206. 

 

2.3 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Tillsyn ute samt ekonomiuppföljning inom varje 
verksamhet med prioritering av åtgärder. 
 
Avvikelsehantering samt budgetuppföljning 

Kontrollmomenten utförs kontinuerligt av 
verksamhetsansvariga, budgetuppföljning sker 
tillsammans med ekonomichef flera gånger per år.  

 

Bevaka om ny rutin för medelstilldelning för drift och 
underhåll skapas centralt vid nya investeringar. 
 
Avstämning i budgetprocess 

Tekniska nämnden har vid upprättande av 
budgetförslag samt årsredovisning påtalat vikten av att 
skapa en rutin för detta ändamål.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Bevaka förändringar gällande antalet särskoleelever 
 
Avstämning med Grundskoleförvaltningen om antalet 
elever samt bevakning av rutinen kring finansiering av 
tjänsten. 

Vi har alltid haft kontroll på våra särskoleelever då det 
är vårt uppdrag att köra dessa barn till särskolan och 
då måste vi veta hur många vi ska köra. 
Detta sker via regelbundna avstämningar med 
Grundskoleförvaltningen, om elevantal och vi ser 
antalet i vårt skolskjutssystem. Under året sker 
kontinuerlig kontakt med särskolorna för att få 
indikationer på förändringar så tidigt som möjligt på 
ökande antal elever som är i behov av särskoleskjuts. 
Avstämningsmöte sker även med 
verksamhetsansvarige på grundskoleförvaltningen 
samt rektorerna för särskolan inför varje nytt läsår. 
Finansiering sker att vi fakturerar våra kostnader till 
Grundskoleförvaltningen. 

 

Förvaltningsövergripande Analysera processer för att tydliggöra ansvarsgränser 
 
Avvikelsehantering i Canea One. 

Avstämningsmöten i Canea, sker löpande under året, 
med olika avdelningar inom Tekniska förvaltningen. 
 

 

Delta i trygghetsvandring och följa upp de synpunkter 
som framkommer. 
 
Analys och prioritering av inkomna synpunkter. 

Tekniska förvaltningen har deltagit på tre 
trygghetsvandringar under 2019; Viskafors, Sjöbo 
samt Hedvigsborg. De synpunkter som framkommit 
under vandringarna har omhändertagits inom 
organisationen. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 

Processkartläggning 
Får uppdrag/arbetsuppgifter som hör till annan 
förvaltning. Otydlig gränsdragning mellan 
förvaltningars ansvarsområden. 
 
Riskbedömning 2019 
9 

Samarbetsprojekt mellan flera förvaltningar 
 

 Avslutad • Under 2019 har ett samarbetsprojekt drivits 
tillsammans med Fritid-och folkhälsoförvaltningen 
gällande den nya utformningen av Sjöbo Torg.  

• Förvaltningen deltar och är även processledare 
för projektstudios med projekt med många 
inblandade förvaltningar och bolag.  

• Förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande 
plangruppsmöten för framtagande av översiktliga 
planer och detaljplaner. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 

Trygghet och upplevd trygghet 
Risk att trygghetsskapande åtgärder inte 
prioriteras. Gäller såväl trafikmiljö som upplevd 
trygghet i parker och gångstråk. 
 
Riskbedömning 2019 
9 

Uppmärksamma trygghetsaspekten i 
yttranden till planläggning. 
 

 Avslutad I de planer som Tekniska nämnden granskar och yttrar sig 
över tas alltid hänsyn till trafiksäkerhets- och 
trygghetsaspekter.  

 



Intern kontrollplan 2019 
Tekniska nämnden 
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1 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden 
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller 
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga 
området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

2 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Representation
-utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår, 
samt att program bifogas, för kostnader 
avseende representation, utbildningar m.m. Att 
kostnader för representation följer 
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer 

Stickprov (1-2 %) av konto 
471x , 4772, (614x, 616x) 

Varje år 

3 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Verksamhets-
kontroller 

Vägunderhåll Otillräckliga medel för vägunderhåll leder till 
kapitalförstöring. 

Tillsyn ute samt ekonomiuppföljning inom varje 
verksamhet med prioritering av åtgärder. 

Avvikelsehantering samt 
budgetuppföljning 

Varje år 

Bevaka om ny rutin för medelstilldelning för 
drift och underhåll skapas centralt vid nya 
investeringar. 

Avstämning i 
budgetprocess 

Varje år 

Särskoleskjuts Antal elever har ökat sedan några år tillbaka 
vilket föranleder ökat antal bussar och 
chaufförer. Verksamheten drivs i egen regi. 
Risk att tilldelade medel inte täcker 
kostnaderna om inte dessa framöver kan 
belasta beställande förvaltning, 
Grundskolenämnden, i överensstämmelse 
med övrig skolskjutsplanering. 

Bevaka förändringar gällande antalet 
särskoleelever 

Avstämning med 
Grundskoleförvaltningen 
om antalet elever samt 
bevakning av rutinen kring 
finansiering av tjänsten. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Förvaltnings-
övergripande 

Processkart-
läggning 

Får uppdrag/arbetsuppgifter som hör till annan 
förvaltning. Otydlig gränsdragning mellan 
förvaltningars ansvarsområden. 

Analysera processer för att tydliggöra 
ansvarsgränser 

Avvikelsehantering i Canea 
One. 

Varje år 

Trygghet och 
upplevd trygghet 

Risk att trygghetsskapande åtgärder inte 
prioriteras. Gäller såväl trafikmiljö som upplevd 
trygghet i parker och gångstråk. 

Delta i trygghetsvandring och följa upp de 
synpunkter som framkommer. 

Analys och prioritering av 
inkomna synpunkter. 

Varje år 

4 Beslut  
  
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom 
nämndens verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska 
under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta 
åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den 
interna kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
Utifrån upprättad väsentlighets- och riskanalys har förslag till Intern Kontrollplan för 2019 tagits fram. Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-
06-28. 



Riskanalys 2019 

Tekniska nämnden 
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1 Regler för Intern kontroll 

Regler och anvisningar för den interna kontrollen har behandlats på Tekniska nämndens sammanträde 2016-08-29. Reglerna bifogas som bilaga. 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Tekniska nämnden har vid nämndmöte 2018-06-28 genomfört en risk- och sårbarhetsanalys. Man utgick från riskanalys som ligger som grund för den interna 
kontrollplanen 2018 och diskuterade kring vilka risker som fortfarande är aktuella och vilka som tillkommit. Bedömning gjordes om konsekvens och 
sannolikhet för de olika riskerna varefter den interna kontrollplanen 2019 togs fram, innehållande även aktuella regler och anvisningar för Tekniska nämnden 
som bilaga. 

3 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbe-
dömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Nej Tidigare uppföljningar har visat god 
rutin i arbetet. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning 
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

6 Nej Tidigare uppföljningar har visat på 
en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt under kommande år. 

 

4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbe-
dömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej 
är anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Ja Till plan pga många manuella 
underlag. 
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5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbe-
dömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

Manuella leverantörsfakturor 
Beskrivning 
Risk för felaktiga utbetalningar 

6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

6 Ja Risken bedöms i dagsläget som låg 
men tas med i plan för att 
säkerställa att rutinerna fungerar. 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. Risk för att kunder debiteras 
för sent.  
Risk att fakturor inte skickas till kunderna. 

4 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Bra rutiner finns med bra 
kompetens på nära håll. 

 

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas 
för avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls 
korrekt. 

6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 
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Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

1 Nej Tidigare uppfäljningar visar en god 
rutin kring hantering av kontanta 
medel (swish), vilket gör att 
sannolikheten för risken minskar. 
Rutinen är aktuell. Risken hålls 
under uppsikt inför kommande år.  

 

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbe-
dömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Verksamhets-
kontroller 

Synpunkter - färdtjänst 
Beskrivning 
Risk för att inkomna synpunkter gällande färdtjänst 
inte hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

6 Nej Har anslutits till 
synpunkthanteringssystemet. 

 

Färdtjänsttillstånd 
Beskrivning 
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Gäller utredning/beslut av 
färdtjänsttillstånd. 

6 Nej God rutin finns. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Riksfärdtjänsttillstånd. 
Beskrivning 
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Gäller utredning/beslut om 
Riksfärdtjänsttillstånd. 

6 Nej God rutin finns.  Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Vägunderhåll 
Beskrivning 
Otillräckliga medel för vägunderhåll leder till 
kapitalförstöring. 

6 Ja   

Klottersanering inom 24 timmar 
Beskrivning 
Risk att Klottersanering bland annat pga väder och 
vind inte är möjlig att utföra inom 24 timmar. 

6 Nej Följs upp som KF uppdrag.  

Olyckor i trafiken pga felaktig skyltning 
Beskrivning 
Risk att olyckor i trafiken sker pga felaktig skyltning. 

3 Nej   
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Särskoleskjuts 
Beskrivning 
Antal elever har ökat sedan några år tillbaka vilket 
föranleder ökat antal bussar och chaufförer. 
Verksamheten drivs i egen regi. Risk att tilldelade 
medel inte täcker kostnaderna om inte dessa 
framöver kan belasta beställande förvaltning, 
Grundskolenämnden, i överensstämmelse med övrig 
skolskjutsplanering. 

6 Ja Signaler om att antalet elever ökar 
framöver gör att denna riskbilden 
måste bevakas noga. 

 

Förvaltnings-
övergripande 

Processkartläggning 
Beskrivning 
Får uppdrag/arbetsuppgifter som hör till annan 
förvaltning. Otydlig gränsdragning mellan 
förvaltningars ansvarsområden. 

9 Ja  Sammarbetsprojekt mellan flera 
förvaltningar 
 

Uppföljning av politiskt fattade beslut 
Beskrivning 
Risk att politiska beslut ej följs. 

6 Nej   

Trygghet och upplevd trygghet 
Beskrivning 
Risk att trygghetsskapande åtgärder inte prioriteras. 
Gäller såväl trafikmiljö som upplevd trygghet i parker 
och gångstråk. 

9 Ja  Uppmärksamma trygghetsaspekten 
i yttranden till planläggning. 
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7 Riskmatris 
K
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k
v
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4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig 
risk för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 20 

 
 

16 

19 14 

9 6 5 

3 2 1 20 18 

4 

17 

15 13 12 

11 10 8 

7 

2 16 2 
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Verksamhet / 
Process 

Risk-
nummer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbe-
dömning 
2019 

Till 
plan 
2019 

Kommentar 

Leverantörs-
fakturor 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

2 Manuella leverantörsfakturor 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

Representation-
utbildning 

3 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Risken bedöms i dagsläget som låg 
men tas med i plan för att 
säkerställa att rutinerna fungerar. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

4 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

Upphandling 5 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Bra rutiner finns med bra 
kompetens på nära håll. 

6 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

Kontanthantering 7 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

1.Försumbar 1.Osannolik  1 Nej Tidigare uppfäljningar visar en god 
rutin kring hantering av kontanta 
medel (swish), vilket gör att 
sannolikheten för risken minskar. 
Rutinen är aktuell. Risken hålls 
under uppsikt inför kommande år.  

Personal- och 
lönekontroller 

8 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Till plan pga många manuella 
underlag. 

Delegation 9 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar har visat god 
rutin i arbetet. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

Inventarier 10 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Tidigare uppföljningar har visat på 
en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt under kommande år. 

Verksamhets-
kontroller 

11 Synpunkter - färdtjänst 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Har anslutits till 
synpunkthanteringssystemet. 

12 Färdtjänsttillstånd 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej God rutin finns. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

13 Riksfärdtjänsttillstånd. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej God rutin finns.  Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 
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Verksamhet / 
Process 

Risk-
nummer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbe-
dömning 
2019 

Till 
plan 
2019 

Kommentar 

14 Vägunderhåll 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

15 Klottersanering inom 24 timmar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Följs upp som KF uppdrag. 

16 Olyckor i trafiken pga felaktig skyltning 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

17 Särskoleskjuts 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Signaler om att antalet elever ökar 
framöver gör att denna riskbilden 
måste bevakas noga. 

Förvaltnings-
övergripande 

18 Processkartläggning 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

19 Uppföljning av politiskt fattade beslut 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

20 Trygghet och upplevd trygghet 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Lokalbehovsplan 2021-2023 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens lokalresursbehov 2021-2023 
och att översända den till lokalförsörjningsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 
Planering för lokalresursplan pågår på lokalförsörjningsnämnden. Tekniska 
nämnden ska lämna in förvaltningens lokalbehov för 2021-2023. 

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka markant utifrån nuvarande 
byggnation. I Borås Stads förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000 
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket motsvarar ca 750 nya 
bostäder per år.   

För att klara av den expansion som sker i staden ser förvaltningen att man kan 
komma ha behov av fler anställda för att klara av att möta behovet av allt som 
ska ske kring byggnationer när det gäller gata, gång & cykelbanor samt 
parkmiljöerna.             

Beslutsunderlag 
1. Lokalbehovsplan Tekniska nämnden 2021-2023                                

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 
 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-2023. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Demografi 

3 Övergripande nulägesanalys 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kyllared OSA verksamhet       

Antal platser i området        

4.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 
Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kungsgatan 57 Administrationsarbete       

Antal platser i området        

5 Förändrat behov 
I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 
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5.1 Brämhult, Hässleholmen, Boda och Svensgärde 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Kyllared 
 

     

Summa      

Kyllared 

Förändrat behov och orsak 
Laddstolpar för tjänstefordon 

Inflyttning/Utflyttning  
2022-12 

5.2 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 
Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Kungsgatan 57 
Kontorsutrymmen 

     

Summa      

Kungsgatan 57 

Förändrat behov och orsak 
Fram till 2022/12 räknar Tekniska förvaltningen utöka sin verksamhet med 8 st kontorsrum på 
Kungsgatan 57. 

Inflyttning/Utflyttning  
2022-06 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sara Wingren 
Handläggare 
033 357430 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-26 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00089 1.2.4.1 
 

  

 

Årsredovisning 2019 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner upprättad årsredovisning 2019, samt översänder 
denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 
Nämnden har under året arbetat med sju uppdrag från kommunfullmäktige 
som alla anses vara genomförda.  

Förvaltningens verksamhet är indelad i två ramar, ”Väghållning, skog, parker 
m.m.” samt ”Persontransporter”.  

Ackumulerat ingående resultat uppgår till +21 608 tkr. Resultat 2019 för ramen 
”Väghållning, skog, parker m.m.” uppgår till +573 tkr jämfört med budget.  

Väghållningsverksamheterna har under året generat ett underskott gentemot 
budget på -4 713 tkr, till stor del beroende på ökade kostnader för 
gatubelysning och dagvattenavledning.  

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i 
driftbudgeten för sidoordnad verksamhet på 8 194 tkr. Överskottet har 
överförts till balanskonto och kommer att nyttjas till återställning av gator samt 
kommande års beläggningsprogram. Under 2019 återställdes schakter till en 
omfattning av drygt 82 000 m² samt beställdes ytterligare 63 000 m² som inte 
hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en 
omfattning av cirka 16 000 m².  

Skogsdriftens resultat hamnar på +1 325 tkr jämfört med budget. 
Avverkningarna har under året prioriterats mot planerade avverkningar och 
gallringar med stort gallringsbehov. Under hösten 2019 har avverkningar styrts 
mot bestånd skadade av granbarkborre. God efterfrågan på sågtimmer och 
massaved har gett högre priser under året. För skogsdriften finns ett uppfyllt 
avkastningskrav att leverera in 3 000 tkr till stadskassan och internt finns 
budgeterat 3 000 tkr som avser att täcka en del av administrationen inom 
förvaltningen. OSA-verksamheten visar ett överskott på 1 230 tkr då antalet 
anvisade personer i verksamheten understiger planerat antal, trots att projektet 
Cityvärdarna belastar verksamheten med -344 tkr. Parkverksamhetens resultat 
avviker gentemot budget med -811 tkr. Park- och skogsavdelning totalt avviker 
med ett överskott på 2 116 tkr gentemot budget. 
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För ramen ”Persontransporter” uppgår resultat 2019 till -7 087 tkr jämfört med 
budget.  

Avdelningens nettokostnader uppgick år 2019 till 75 887 tkr. Tilldelat 
nämndbidrag uppgår till 68 800 tkr vilket medför ett överskridande gentemot 
budget med 7 087 tkr för år 2019. Nettokostnaderna har ökat med 3 898 tkr 
från föregående år.  

Personalkostnaderna har ökat 2019 bland annat beroende på ökad bemanning 
inom särskoleskjuts då antalet särskoleelever ökat, samt en ökning av antalet 
timanställda i beställningscentralen då antal samtal ökat. Under året har en 
medarbetare lagt större delen av sin arbetstid på att utbilda färdtjänstchaufförer. 
Medarbetarens ordinarie arbetstid har ersatts med timvikarier vilket inneburit en 
ökad personalkostnad.  

Färdtjänstens kostnader med taxifordon har ökat i samband med det nya avtalet 
då timpriset är högre under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik. 
Dessutom har fler fordon införskaffats till särskoleskjutsverksamheten då 
elevantalet ökat från cirka 100 elever år 2015 till över 130 elever år 2019. 

Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till 4 327 tkr och avser 
leasing/hyra av bilar, garagekostnad, tankning, skötsel, bokning och debitering 
av samtliga 56 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads förvaltningar. Detta 
ger ett snitt per bil/månad på 7 726 kr inkl. bränsle, parkering osv. Intäkterna 
hamnade på 4 372 tkr. Bilpoolen visar 2019 ett överskott med 45 tkr. 

Total avvikelse för båda ramarna uppgår till -6 514 tkr.     

För investeringar har förvaltningen förfogat över en investeringsbudget på      
85 243 tkr varav 78 181 tkr har förbrukats.    

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2019 
2. Db-blanketter 2019                                

Samverkan 
FSG 2020-02-17 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium. KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionens diarium, SRE.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Tekniska nämndens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infra-
struktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av 
försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Tekniska nämnden svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på skol- och färdtjänst-
resor vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande.  

Tekniska nämndens samlade mål utgår från Borås Stads "Vision 2025", kommuncentrala och 
förvaltningsspecifika mål: 

 Tekniska nämnden ska ge förutsättningar för människor i alla åldrar att som boende eller 
besökare känna trygghet och trivas i vår kommun. 

 Våra mötesplatser ska vara attraktiva och pulsera av liv och rörelse. Parkerna och naturen ska 
inbjuda till lek, upplevelser och rekreation. 

 Genom nytänkande i samverkan med andra, ger vi förutsättningar för säkra och miljövänliga 
kommunikationer. 

 Vår verksamhet präglas av kunniga och engagerade medarbetare. Alla skall bidra i en lärande 
organisation och verka för att vi tillsammans med boråsarna tar ett gemensamt ansvar för vår 
natur och vår närmiljö. 

 I våra verksamheter arbetar vi för att minska vår inverkan på miljön och sätta människan i 
centrum för en hållbar utveckling av Borås Stad. 

Tekniska nämnden är delaktig i många projekt vilka syftar till att visa upp Borås Stad som en trygg och 
trevlig stad. Att belysa områden som kan uppfattas som otrygga, att hålla en bra nivå på våra anlägg-
ningar, att få invånare och besökare att uppleva stadens utomhusmiljöer som inbjudande, rent och 
snyggt - det är något Tekniska nämnden strävar efter. 

Nämnden är till största delen en beställarorganisation där tillgängliga budgetmedel sätter ribban för 
vilken nivå på underhåll staden vill ha. Staden växer och utvecklas ständigt. Flera projekt som förskönar 
stadsbilden är på gång framöver och genom att avsätta medel för att underhålla gjorda - och kommande 
investeringar - så finns förutsättningar för att skapa en trygg och vacker miljö att vistas i. 

2 Viktiga händelser under året 

 Ny tjänsteleverantör för färdtjänstresor 

 Utökad bilpool med ytterligare 12 bilar i parkeringshuset Vulcanus 

 Ny julbelysning  

 Utbyggnad av busskörfält på Göteborgsvägen 

 Flera nya gång- och cykelvägar 

 Ny cykelplan antagen för 2020-2021 

 Utbyte trafiksignalanläggning på Kungsgatan 

 Minskad kostnad för klotter 

 Årets "Håll Sverige rent"-kommun för 5:e året i rad 

 Utbyggnad Viskanpromenaden Ålgården-Evedalsgatan 

 Återställning efter EMC-projektet i Sinnenas park och Ramnaparken 

 Upprustning av Viskaslänten på Göta 

 Fortsatt fokus på skogsskyddande avverkningar till följd av granbarkborreangrepp 

 Omorganisation på Park- och skogsavdelningen 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Trygghetsskapande slyröjning ska 
utökas. Tekniska nämnden får i 
uppdrag att tillhandahålla skogslag 
för att röja i samverkan med 
Arbetslivsnämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

 Genomfört Röjningar i stadsnära skogar och grönområden 
har utförts planenligt. Prioriterade stadsdelar 
under 2019 har varit Boda, Brämhult, Fristad, 
Hässleholmen och Viskafors. 
 
Dialog kring Bodavallens upprustning och 
ombyggnation, där trygghetsskapande slyröjning 
varit en del, har förts förvaltningsövergripande 
med Fritids- och folkhälsonämnden som 
drivande. Arbetslivsnämnden har i samma 
utsträckning som tidigare anvisat personal som 
arbetat med att utföra åtgärderna som anställda 
vid OSA-enheten. 

3.2 Livskraftig stadskärna 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Tekniska nämnden ska i 
samverkan med Borås Parkerings 
AB införa ett 
parkeringsledningssystem till 
årsskiftet 2015/16. 

 Genomfört Sedan upphandlingen av parkeringslednings-
system avbröts efter överklagande 2017 har 
Borås kommuns Parkerings AB omarbetat 
upphandlingsunderlaget och förnyad upphand-
ling pågår för närvarande. Tekniska förvalt-
ningen har deltagit i framtagandet av underlaget 
och kommer att medverka vid införandet inom 
ramen för nämndens väghållningsansvar.  

 

Ansvaret för införandet åvilar Borås kommuns 
Parkerings AB varför Tekniska nämnden anser 
att uppdraget fullföljts så långt som nämndens 
ansvar sträcker sig. 
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Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
under 2018 ta fram en åtgärdsplan 
för trygghetsskapande åtgärder i 
parker, gångstråk och gångtunnlar 

 Genomfört Inom ramen för projektet Unga 
kommunutvecklare undersöktes 2018 
människors känsla av trygghet i parker och 
gångtunnlar. Arbetet utfördes i enkätform och 
intervjuer på plats. Resultatet presenterades 
muntligt och skriftligt. Åtgärdsförslagen har, 
tillsammans med önskemål som framkommit vid 
trygghetsvandringar, under året bearbetats av 
Tekniska förvaltningen för utförande av lämpliga 
åtgärder. Exempel: Gångstråket mellan 
Magasinsgatan och Norrby Långgata kom-
pletterades med belysning mot skogsdungen 
mellan gångvägen och Viskan. I Stadsparken 
har isytan fått en beläggning med konstgräs som 
gör att ytan blir tillgänglig även under de 
månader som den inte används för skridskor. I 
Fjärdingsparken har satsningar gjorts på ny 
belysning från Fjärdingsskolan till hundrast-
platsen, även kompletterande slyröjningar har 
genomförts. 
 
Trygghetsvandringen på Kristineberg under 
2018 resulterade i utbyte av belysning i tunneln 
under Lars Kaggsgatan. Även tunneln vid Kraft-
verksliden vid riksväg 40 åtgärdades ur 
trygghetssynpunkt med ny belysning och sly-
röjning. Ny belysning i Kvarnbergsparken utmed 
Vedensgatan anlades utmed gång- och cykel-
vägen.  

Tekniska nämnden ska i samarbete 
med Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling av 
Annelundsparken kan ske, där det 
gröna i området värnas i relation till 
kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus. 

 Genomfört Arbetet med att utveckla Annelundsparken 
fortgår. Under 2019 har fokus legat på park-
vägar då standarden tidigare varit låg. En 
anslutning upp till Lekfortet har asfalterats och 
större delen av grusvägarna inne i parken har 
justerats och slitlagret kompletterats. Ett nytt 
avtal har tecknats med en leverantörer av 
mindre flyttbara offentliga toaletter, en sådan har 
installerats vid Lekfortet. 
 
Under våren 2020 kommer arbeten med att 
förbättra parkens entréer och stärka tryggheten 
att påbörjas. Upprustning av entrén mot 
Nyckelbergsrondellen samt nya staket vid 
Pionterrassen är planerade att genomföras.   

3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Vägunderhåll (exkl. vinter) kr per 
invånare och år. 

304 349 325 367 

Vägunderhåll (exkl. vinter) kr per invånare och år. 

Väghållningsbudgeten överskreds med 4 713 tkr. Till stor del beroende på ökade kostnader för gatu-
belysning och dagvattenavledning. Värt att notera är att ökningen av anslaget för "tillkommande ytor och 
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försköning" inte motsvarar merkostnaden för gjorda investeringar och övertagande av gator inom 
exploateringsområde vad avser framtida drift- och underhållskostnader. Gapet mellan verklig kostnad 
och budget ökas för varje år inom väghållningsbudgeten om dagens skötselnivå inte skall sänkas till en 
lägre nivå.  

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Tekniska nämnden ska starta en 
cykelpool/cykeluthyrning som är 
tillgänglig för allmänheten, med 
sikte på både arbetspendling och 
turister. 

 Genomfört I maj 2018 startades ett pilotprojekt för uthyrning 
av 40 cyklar och 10 elcyklar med placering vid 
Resecentrum. Projektet genomfördes till-
sammans med Västtrafik och var kopplat till 
kollektivtrafiken och i första hand arbets-
pendling. Under hösten 2018 bedömde 
Västtrafik att projektet inte slagit tillräckligt väl ut 
för att få en fortsättning. De 40 cyklar som Väst-
trafik varit med och finansierat avvecklades. 
Elcyklarna som var kvar hanterades av Tekniska 
nämnden men när merparten av cyklarna blev 
stulna valde nämnden att avveckla hyrcykel-
projektet. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
förse några platser i centrala 
staden med möjlighet att ladda 
elcyklar och elmopeder. 

 Genomfört I cykelgaraget vid Resecentrum finns möjlighet 
att ladda elcyklar. Inom ramen för gällande 
reklamavtal med Clear Channel har Tekniska 
nämnden i samband med utbyggnad av cykel-
bana längs Stationsgatan anlagt ytterligare 
väderskyddade cykelparkeringar med möjlighet 
att ladda elcyklar. 
 
Under 2020 kommer sista enheten av totalt tre 
väderskyddade cykelparkeringar med ladd-
möjlighet att placeras ut. 

Elparkeringsplatser ska finnas även 
på gatumark 

 Genomfört Elparkeringsplatser på gatumark har under 2019 
anlagts på Dalhemsplatsen. 
 
Ytterligare laddplatser kommer att anläggas vid 
Borås Djurpark. Utbyggnaden kommer Borås 
kommuns Parkerings AB att ansvara för. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

7,2 8,4 7,5 6,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

4,3 7,7 5 5,8 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 32 40 54 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Tekniska förvaltningen består av många olika yrkeskategorier. En stor andel av Tekniska förvaltningens 
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anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Vissa i denna grupp har någon form av funktions-
nedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen ligger förhållandevis högt på förvaltningen. Inom 
förvaltningen följs sjukfrånvaron upp och man arbetar ständigt med att tidigt identifiera behov av 
rehabiliterande insatser. Under 2019 har man aktivt arbetat med sjukfrånvaro inom arbetsmarknads-
politiska anställningar och har därmed lyckats sänka förvaltningens totala sjukfrånvaro från 8,4 % 2018 
till 6,7 % 2019. Under 2020 kommer förvaltningen att fortsätta med detta arbetssätt. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Därför kan man se ett 
tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". Genom god 
planering och tillsättande av vikariat så snart det blir känt att en medarbetare kommer att vara frånvarande 
under 14 dagar eller mer, går det att hålla antalet arbetade timmar som utförs av timavlönade på lägsta 
möjliga nivå. Ett effektivt rehabiliteringsarbete förväntas också kunna bidra till att hålla den arbetade 
tiden som utförs av timavlönade på en låg nivå. För att hålla timavlönade medarbetare à jour med arbetet 
krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. 

På grund av omfattande utbildningsinsatser för upphandlade färdtjänstchaufförer har Persontransport-
avdelningen behövt ersätta tillsvidareanställd personal med timvikarier under 2019. Detta arbete fort-
sätter under 2020, dock i mer begränsad omfattning.  

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Förvaltningen har ökat andelen medarbetare som tagit ut friskvårdsbidrag från 32 st 2018 till 54 st för 
2019. För att främja friskvårdsaktiviteter anordnar förvaltningen en friskvårdshalvdag där samtliga 
anställda inom Tekniska förvaltningen deltar i någon form av fysisk aktivitet. En stor andel av Tekniska 
förvaltningens anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning och de erbjuds möjligheten att en gång 
per vecka åka till Borås Stads simarena tillsammans med sin lagförman. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Väghållning, skog, parker m.m. 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag 3 569 3 756 3 515 3 203 -312 

Avgifter och övriga 
intäkter 

103 573 126 323 89 092 113 742 24 650 

Summa intäkter 107 142 130 079 92 607 116 945 24 338 

Personal -37 401 -41 505 -45 990 -42 706 3 284 

Lokaler -13 229 -13 254 -10 517 -15 035 -4 518 

Material och tjänster -145 751 -180 790 -138 425 -162 357 -23 932 

Kapitalkostnader -38 400 -41 754 -43 020 -43 019 1 

Summa kostnader -234 781 -277 303 -237 952 -263 117 -25 165 
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Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Buffert (endast i 
budget) 

  -1 400  1 400 

Nettokostnad -127 639 -147 224 -146 745 -146 172 573 

Kommunbidrag 136 600 142 654 146 745 146 745 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

8 961 -4 570 0 573 573 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

8 961 -4 570 0 573 573 

Ackumulerat resultat  21 608    

Resultatanalys 

Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till +21 608 tkr. Resultatet 2019 för ramen "Väghållning, 
skog parker m.m." uppgår till +573 tkr. 

Väghållningsverksamheterna (vht 303, 313, 316) har under året generat ett underskott gentemot budget 
på -4 713 tkr, till stor del beroende på ökade kostnader för gatubelysning och dagvattenavledning.  

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
verksamhet på 8 194 tkr. Överskottet har överförts till balanskonto och kommer att nyttjas till 
återställning av gator samt kommande års beläggningsprogram. Under 2019 återställdes schakter till en 
omfattning av drygt 82 000 m² samt beställdes ytterligare 63 000 m² som inte hann med att utföras. Under 
ett normalår görs schaktåterställningar till en omfattning av cirka 16 000 m². 

Skogsdriftens resultat hamnar på +1 325 tkr jämfört med budget. Avverkningarna har under året 
prioriterats mot planerade avverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. Under hösten 2019 har 
avverkningar styrts mot bestånd skadade av granbarkborre. God efterfrågan på sågtimmer och massaved 
har gett högre priser under året. För skogsdriften finns ett uppfyllt avkastningskrav att leverera in 
3 000 tkr till stadskassan och internt finns budgeterat 3 000 tkr som avser att täcka en del av administra-
tionen inom förvaltningen. OSA-verksamheten visar ett överskott på 1 230 tkr då antalet anvisade 
personer i verksamheten understiger planerat antal, trots att projektet Cityvärdarna belastar verksamheten 
med -344 tkr. Parkverksamhetens resultat avviker gentemot budget med -811 tkr. Park- och 
skogsavdelning totalt avviker med ett överskott på 2 116 tkr gentemot budget. 

Total avvikelse gentemot budget år 2019 för hela förvaltningen (bägge ramarna) uppgår till -6 514 tkr. 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-12-

31 
Återstår 

Mobility Management 1 000 414 242 344 

Konsultinsatser 1 500 283 124 1 093 

Bullerkartläggning 500 0 260 240 

Summa 3 000 697 626 1 677 
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4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas kostnader och intäkter 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Parkering      

Intäkter 21 254 20 778 19 500 19 280 -220 

Kostnader -8 320 -7 728 -8 540 -7 477 1 063 

Resultat 12 934 13 050 10 960 11 803 843 

Beläggningsunderhåll      

Intäkter 310 24 301 0 14 815 14 815 

Kostnader -1 905 -25 901 -1 600 -16 415 -14 815 

Resultat -1 595 -1 600 -1 600 -1 600 0 

Vinterväghållning      

Intäkter 6 19 0 35 35 

Kostnader -25 340 -33 010 -25 800 -25 971 -171 

Resultat -25 334 -32 991 -25 800 -25 936 -136 

Övrig väghållning      

Intäkter 46 565 42 742 28 720 37 117 8 397 

Kostnader -122 786 -128 732 -116 600 -127 244 -10 644 

Resultat -76 221 -85 990 -87 880 -90 127 -2 247 

Arbetsmarknadsinsatse
r 

     

Intäkter 5 522 6 665 6 610 7 330 720 

Kostnader -17 729 -20 173 -21 110 -20 600 510 

Resultat -12 207 -13 508 -14 500 -13 270 1 230 

Skogsverksamhet      

Intäkter 21 514 23 146 25 807 25 385 -422 

Kostnader -16 669 -17 923 -20 877 -19 130 1 747 

Resultat 4 845 5 223 4 930 6 255 1 325 

Naturvård      

Intäkter 4 059 4 141 3 900 4 027 127 

Kostnader -7 186 -7 916 -7 650 -7 405 245 

Resultat -3 127 -3 775 -3 750 -3 378 372 

Parker      

Intäkter 885 395 150 577 427 

Kostnader -24 820 -25 029 -26 180 -27 418 -1 238 

Resultat -23 935 -24 634 -26 030 -26 841 -811 

Övrigt      

Intäkter 7 027 7 891 7 920 8 379 459 

Kostnader -10 026 -10 890 -10 995 -11 457 -462 
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Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Resultat -2 999 -2 999 -3 075 -3 078 -3 

Totalt      

Intäkter 107 142 130 078 92 607 116 945 24 338 

Kostnader -234 781 -277 302 -239 352 -263 117 -23 765 

Resultat -127 639 -147 224 -146 745 -146 172 573 

4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Gatuavdelning 

Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning m.m. 
Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges till 
enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållningsåtgärder, 
driftbidrag till Borås flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder. 

De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads 
miljömål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av: 

 Ökad trafiksäkerhet 

 Lägre miljöpåverkan 

 Bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet. 

Resultat 

Det samlade resultatet för avdelningen blev ett underskott på 1 540 tkr. Av underskottet utgör 808 tkr 
dagvattentaxa till Borås Energi och Miljö AB, 626 tkr utgör kostnader för byggbonus och dessa förutsätts 
regleras i bokslut och därmed undantas från det ackumulerade resultatet. Tekniska nämnden förutsätter 
även att kostnaderna för bidrag för bullersanering på 146 tkr regleras i bokslutet och undantas från det 
ackumulerade resultatet. Dessa medel har avräknats på investeringskontot. 

Väghållning 

Väghållningsbudgeten överskreds med 4 713 tkr, till stor del berodde detta på ökade kostnader för 
gatubelysning och dagvattenavledning. 

Nettokostnad (tkr) 
Redovisning 

2015 
Redovisning 

2016 
Redovisning 

2017 
Redovisning 

2018 
Redovisning 

2019 

Markrenhållning 9 347 9 765 9 397 10 474 10 250 

Trafikbelysning 13 407 14 230 14 967 19 611 20 219 

Beläggning 1 684 1 907 1 595 1 600 1 600 

Övrigt 6 789 7 172 7 767 7 566 9 408 

Summa 31 227 33 074 33 726 39 251 41 477 

Vinterväghållning 28 467 31 478 25 334 32 991 25 936 

Totalt 59 694 64 552 59 060 72 242 67 413 
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4.4.1.1 Trafik, projektering och entreprenad 

Cykelplanen som antagits av Kommunfullmäktige kommer vara styrande för utbyggnad av cykelvägnätet 
i framtiden. Tidshorisonten för utbyggnadsplanerna beslutas för två år framåt i tiden. Tekniska nämnden 
tog i december 2019 beslut om revidering av cykelplanen med utbyggnadsplaner för kommande åren 
2020-2021. 

Inom kommunens väghållningsområde byggdes cykelbanor längs Viaredsvägen, Kärrgatan, Gässlösa-
vägen, Symfonigatan, Järnvägsgatan och Jössagatan. 

För att kunna införa RAKEL-system för prioritering av kollektivtrafiken förnyades under 2019 hela 
trafiksignalsystemet utmed Kungsgatan. De omfattande arbetena på stadens mest trafikintensiva gata 
förväntades ge stora trafikstörningar. Tack vare informationsinsatser, skickliga entreprenörer och för-
ståelse från trafikanterna genomfördes arbetena bättre än förväntat. 

Kommuner med mer än 100 000 invånare ska, enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller, 
kartlägga omgivningsbuller vart femte år. Tekniska nämnden har med hjälp av konsult utfört denna 
kartläggning under 2019. Kartläggningen resulterade i uppdaterade bullerspridningskartor och 
information om antal bullerutsatta invånare i kommunen inom specifika intervaller. Uppdraget togs till-
fälligt över för denna kartläggning från Miljö- och konsumentnämnden och finansieras av byggbonus-
anslag. 

Nytt för 2019 var också att Borås Energi och Miljö AB debiterade Tekniska nämnden en dagvattenavgift. 
Kostnaden på 808 tkr är inte finansierad i nämndens budget och får regleras i bokslutet enligt tidigare 
överenskommelse. 

Promenadstråk utmed Viskan i Knalleland mellan Ålgårdsfallen och Kilsundsgatan byggdes ut under året. 
Därmed återstår endast en etapp av Viskanpromenaden mellan kvarteret Kamelian och Sven 
Eriksonsgatan som planeras att byggas under 2020. 

Etapp 2 av Lilla Brogatan mellan Västerlånggatan och Allégatan miljöupprustades. Cykelbanan som 
anlades kompletterar den öst-västliga förbindelsen genom centrum. 

Sedan 2016 har en omfattande arbetsinsats krävts av Gatuavdelningens anställda för att hantera 
administration och kontroller av de företag som gräver för fiberanslutning i Borås. Man kan konstatera 
att organisationen inte varit dimensionerad för en så omfattande insats då många entreprenörer åsido-
sätter uppställda regler för schaktarbeten och återställningsarbeten. Den bristfälliga planeringen av 
fiberutbyggnaden och oviljan bland aktörerna att samförlägga har påverkat och kommer att påverka 
Tekniska nämndens möjligheter att upprätthålla en god standard av vägnätet vad avser drift och under-
håll. Dock syns nu en välkommen avmattning av fibergrävningarna vilket ger en möjlighet att komma 
ikapp med återställningsarbetena under 2020. 

4.4.1.2 Trafiksäkerhet 

Under 2019 anlades säkerhetspollare vid Södra Nybrogatan i samband med utbyggnad av cykelbana 
utmed kongresshuset. Vid Hulta torg har övergångsställen med avsmalning i körbanan byggts i anslutning 
till de upphöjda timglashållplatserna. På Engelbrektsgatan vid Vegagatan har ett målat tredimensionellt 
övergångsställe anlagts som ett försök att fånga biltrafikanterna uppmärksamhet i syfte att dämpa farten. 

4.4.1.3 Parkering 

Under 2019 blev intäkterna från parkeringsverksamheten 220 tkr lägre än budgeterat. Utfallet av kost-
naderna blev för året 1 062 tkr lägre än budgeterat varför parkeringsverksamheten redovisar en positiv 
avvikelse på 842 tkr. 
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4.4.1.4 Beläggning 

Från och med år 2015 har beläggningsverksamheten fått ändrad redovisningsmetod innebärande att 
beläggningsunderhållet numera betraktas som investering medan den del som innehåller smärre asfalts-
underhåll som t.ex. potthålslagningar kommer att finansieras inom driftbudgeten. För år 2019 fanns i 
investeringsbudgeten 7 658 tkr tillgängliga för beläggningsunderhåll samt 1 600 tkr för mindre 
beläggningsunderhåll inom driftbudgeten vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 
9 258 tkr från ordinarie anslagna medel. 

Beläggningsunderhållets utveckling 2011 - 2019: 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

m² 137 259 128 495 74 512 55 727 78 544 86 459 139 601 211 244 179 846 

Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt nedan till 183 000 m². Tilldelade investeringsmedel 
under 2019 har inneburit en total beläggningsvolym på 179 846 m². Beläggningsprogrammet för 2019 
har kunnat genomföras med råge, trots omfattningen av fiberschakter över hela kommunen. Utöver 
tillgängligt anslag på 7 658 tkr har 1 046 tkr ytterligare upparbetats inom ramen för anslagna medel inom 
investeringsbudgeten. Utöver dessa medel har intäkter för återställningsarbeten efter fibergrävningar där 
hela gatubredden belagts bidragit till att den totalt belagda ytan är flera gånger större än vad den skulle 
varit med upparbetade medel inom investeringsbudgeten. 

5 % av total vägyta (3 319 000 m²) = 20-årsintervall mellan beläggningarna 

  

Beräknat årligt behov uppgår till 183 000 m² - motsvarar 5,6 % av belagda ytor 

  

GC-väg 30 år 

Lokalgator och vägföreningsvägar 30 år 

Huvudgator 10 år 

  

Större huvudgator håller ca 5 -7 år 

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
verksamhet på drygt 8 200 tkr. Överskottet kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande 
års beläggningsprogram. Under 2019 återställdes schakter till en omfattning av 82 000 m² samt beställdes 
ytterligare 63 000 m² som inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en 
omfattning av cirka 16 000 m². 

Behovet av framtida investeringar på beläggningar har till följd av fibergrävningarna inte minskat, tvärtom 
kommer det att finnas ett större behov av satsning på beläggningsunderhållet i fortsättningen då det inte 
är ovanligt att flera av fiberföretagen har grävt på ömse sidor av gatan. Därför kommer vissa gator att 
behöva beläggas över hela bredden. Den ersättning som tas ut för återställning kommer därför inte att 
täcka hela kostnaden för beläggningen. Därigenom uppstår en skuld som fibergrävarna lämnar efter sig 
som ska finansieras av staden. 

Genom de omfattande schakterna i gatunätet för fiber kommer livslängden på slitlagret att minska vilket 
innebär att man får räkna med ett mer omfattande behov av att lägga om fler gator framöver inom ramen 
för beläggningsprogrammet. 

Med hänsyn till de pågående fibergrävningarna förväntas därför en ökad satsning på beläggningsunder-
hållet under kommande år. 
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4.4.1.5 Vinterväghållning 

Vårvintern 2019 blev inte lika tuff som 2018. Vid 19 tillfällen uppnåddes kriterierna för insatser på våra 
större gator (A-, B-gator). För bostadsgatorna (C-gator) uppnåddes kriterier för snöröjning vid 4 tillfällen. 
På cykelvägnätet utfördes snöröjning och halkbekämpning vid 13 tillfällen. För samma period 2018 
utfördes insatser vid 30 tillfällen på A-/B-gator, 11 tillfällen på C-gator och 22 tillfällen på cykelvägnätet. 

Snömängden under vårvintern var av sådan omfattning att det inom särskilt utsatta områden blev nöd-
vändigt att frakta bort snön för att värna säkerhet och framkomlighet på vårt gatunät. 

Liksom tidigare år gjordes extra sandupptagning på cykelvägnätet till glädje för cyklisterna. 

Med hänsyn till vårvintern prognostiserades ett underskott för vinterbudgeten på cirka 1 700 tkr för hela 
året. Då höstvintern varit mild och snöfattig med få insatser blev underskottet blott 136 tkr. 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

tkr 48 637 28 097 24 382 27 835 19 279 28 467 31 478 25 334 32 991 25 936 

Liksom tidigare år genomfördes under vintern 2018/2019 projektet "Vintercyklist" med syfte att ta reda 
på vad de som cyklar under vinterperioden tycker och utifrån deras synpunkter se vad som kan göras 
bättre. De enkäter vintercyklisterna lämnar vid olika tillfällen ger möjlighet till förbättringar som syftar 
till att göra Borås bättre som cykelstad. 

Snödagboken som lanserades vintern 2017/2018 har varit ett bra komplement till "frågor och svar" om 
vinterväghållningen under 2019. Syftet är att ge en kortfattad och snabb inblick i vad som görs just nu 
inom vinterväghållningen. Snödagboken finns på kommunens hemsida och går att prenumerera på så att 
man fortlöpande får information om insatser som görs. 

Vinterkostnader (tkr) Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fasta kostnader 8 575 7 031 8 253 7 840 8 583 

Snöröjning 5 280 8 271 4 491 9 277 5 031 

Halkbekämpning 6 734 9 735 6 040 7 750 6 134 

Bortforsling av snö 0 0 0 2 259 641 

Sandupptagning 3 120 2 682 3 114 3 213 3 009 

Gatuuppvärmning 4 208 3 562 3 163 2 574 2 469 

Sandlådor 550 197 273 78 69 

Totalt 28 467 31 478 25 334 32 991 25 936 

 

4.4.1.6 Övrig väghållning 

4.4.1.6.1 Markrenhållning 

Under de senare åren har kostnader för markrenhållning haft en ökande tendens, varför Tekniska 
nämnden tvingats lägga en stor del av budgetramen till att hålla Borås rent och snyggt. Under 2019 av-
sattes i budget 10 600 tkr, utfallet blev 10 250 tkr. Extra insatser för ogräsbekämpning med nya miljö-
vänliga metoden med vattenånga ("Heatweed") har gjorts vid tre tillfällen under året. Stålborstning 
genomfördes också enligt plan för att hålla ogräset stången. Det går nu att se positiva effekter på de 
insatser som gjorts under flera år. 
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Det försök med solcellsdrivna komprimerande papperskorgar som gjordes under 2016 resulterade i köp 
av ytterligare enheter under 2018 som placerats ut under 2019. Den glesare tömningsfrekvensen möjlig-
gör betydande besparingar. Idag finns ett 40-tal av papperskorgar med komprimeringsfunktion ut-
placerade. Den besparing som görs med glesare tömning satsas på att utöka de mest centrala städ-
områdena (städområde A och B). 

Under 2019 infördes rökförbud på vissa allmänna platser t.ex. entréer, uteserveringar och busshållplatser. 
Hur rökförbudet skulle tolkas och var rökarna skulle fimpa blev en stor fråga. Diskussionerna inom Borås 
Rent och Snyggt resulterade i att upplysningsskyltar "Fimpa här" sattes upp på papperskorgar på lämpliga 
ställen. 

Förutom kostnader för extrainsatser mot ogräs har under senare år tillkommande ytor och upprustning i 
centrum med gågator, torg och strandpromenader med högre skötselnivå inneburit att mark-
renhållningskostnaderna har ökat ytterligare. 

Liksom tidigare år gjordes även under 2019 extra städinsatser under sommaren med hjälp av sommar-
jobbande skolungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar tillsammans med 
lagförmän med att se till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och 
torg som utmed Viskan. 

Det ställs allt högre krav på att öka skötselnivån i staden. För att kunna höja nivån krävs först och främst 
att det finns pengar att hålla den nivå som driftavtalet innehåller. Tekniska nämnden ser en fortsatt 
satsning på markrenhållningen som en viktig och nödvändig åtgärd för att hålla Borås rent och snyggt 
när staden växer. 

4.4.1.6.2 Belysning 

Under 2019 har ca 2 000 ljuskällor seriebytts i Sjöbo, Tosseryd och Frufällan. 

Elbesiktning inklusive åtgärder till följd av dessa har utförts i före detta Fristads kommundel, Ekås, 
Sandhult, Norrmalm och Bergdalen. Även rötskadebesiktning av cirka 150 trästolpar har utförts, samt 
besiktning och provdragning av fästen för linspann på Allégatan för upphängning av ny julbelysning. 

Under året har det varit cirka 50 kabelfel, där kostnaderna för felsökning och enklare reparationer belastar 
driftbudgeten medan omfattande reparationer såsom byte av kabel och stolpe belastar 
investeringsprojektet ”Reinvestering av gatubelysning inom och utom tätort”. 

Antalet påkörda belysningsstolpar ökar mycket och 2019 konstaterades 180 trafikskador på stolpar. 
Kostnader för att åtgärda skadorna ersätts delvis från försäkringsbolaget, men trots det belastades drift-
budgeten med 1 398 tkr under 2019. 

Antalet felanmälningar gällande belysning ökar från ca 1 400 st under 2018 till 1 900 st under 2019. Då 
nästan varje felanmälan kräver en åtgärd från entreprenör har detta bidragit till ökade kostnader. 

Totalt har åtgärder utförts för 20 219 tkr vilket inneburit överskridande med 4 019 tkr jämfört med 
budget. 

4.4.1.6.3 Enskilda vägar 

Bidrag till enskilda vägar lämnas i mån av tillgängliga budgetmedel och i den turordning som ansökningar 
kommer in och åtgärder utförs. Verksamheten är svår att budgetera då olika behov av upprustnings- och 
driftåtgärder uppkommer på det enskilda vägnätet, behov som nämnden inte känner till och som inte är 
jämnt fördelade över åren. 

Av de 2 500 tkr som fanns tillgängliga under 2019 har 2 426 tkr utbetalats till de enskilda väghållarna. 
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4.4.1.6.4 Övriga väghållningsåtgärder 

Konstbyggnader (broar, tunnlar m.m.) 

Glädjande nog kan konstateras att systematiskt arbete med klottersanering verkar har gett resultat då 
kostnaden för sanering stannade på cirka 208 tkr under 2019 att jämföras med 510 tkr under 2018. 

Dagvatten 

Dagvattenavledning har under 2019 kostat 2 969 tkr och innebär ett överskridande av budget med 
1 369 tkr. Största delen av merkostnaderna står den under året införda dagvattenavgift på 808 tkr för. 
Tekniska nämnden förutsätter att kostnaden regleras i bokslutet för 2019 och inte kommer att belasta det 
ackumulerade resultatet. 

Trafikanordningar 

Anslagna medel har överskridits med cirka 420 tkr till följd av ökad omfattning av linjemålning efter årets 
omfattande beläggningsarbeten. 

4.4.2 Park- och skogsavdelning 

4.4.2.1 Park 

Verksamheten omfattar anläggning, utveckling och förvaltning av park- och grönområden samt lekplatser 
inom allmänplats park och natur. De skötselområden som omfattas består av gräsytor, ängsmark, 
naturmark, träd, buskar, rabatter, parkvägar, lekplatser, aktivitetsplatser, bollplaner och olika 
blomsterutsmyckningar. Parkenheten ansvarar också för djurbegravningsplatsen vid Gässlösa samt 
hundrastplatserna i Fjärdingsparken, Trollskogen (Sjöbo), kvarteret Astern samt vid Kolbränningen 
(Byttorp). Till verksamheten hör också fågelkolonin vid Ramnasjön i Ramnaparken. 

Under 2019 har tio befintliga lekplatser renoverats från grunden och en lekplats har genomgått enklare 
renoveringar och förbättringar. Samtliga lekplatser som byggts och renoverats under året är tillgänglig-
hetsanpassade. 

Återställningen av Viskaslänten har genomförts under 2019 efter att IF Elfsborgs tennisanläggning revs 
2018. Parken har fått en ny grönstruktur med flera nya trädplanteringar, ett större woodland, en fiske-
brygga samt en grillplats. Parkvägarna har renoverats och där tennisbanorna tidigare låg har ondulerade 
gräsytor anlagts. Viskarslänten planeras att i framtiden att vara en viktig del av det långa sammanhängande 
gröna och blå stråket som planeras löpa genom staden från Gässlösa i söder till Rya åsar i norr. 

Parkenheten har fortsatt jobbat intensivt tillsammans med Borås Energi och Miljö AB för att bistå dem 
i projektet med fjärrvärmeledningen till EMC, Sobacken. Sträckningen genom Ramnasjöns fågelkoloni 
samt Sinnenas Park lades på plats under 2018 och arbetet med att återställa de båda parkerna har 
genomförts under 2019. Endast några mindre kompletterande planteringar återstår och fågelkolonin 
kommer åter att öppna till våren 2020. 

Inom projektet iTree i samarbete med bland andra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har träd på 200 
platser med en yta av 400 kvm inventerats inom Borås tätort under 2018. Resultatet kommer ge park-
enheten viktigt information om stadens trädbestånd, dess vitala status, vad trädens ekosystemtjänster är 
värda för Borås mätt i kronor per år samt vilka sorter som bör planteras i framtiden. Projektet avslutas 
med en slutrapport från SLU under våren 2020. 

Parkenhetens entreprenörer är Borås Stads Servicekontor och AB Svensk Markservice. Nuvarande 
skötselavtal gäller från 1 april 2013 till 31 mars 2021 (avtalstiden 4+2+2 år). I september 2018 förlängdes 
avtalen med de sista två åren. Den 1 april 2021 träder ett nytt avtal för parkskötsel i Borås Stad i kraft. 
Arbetet med att ta fram underlag och reviderad skötseldata inför upphandlingen startade under vintern 
2019. 
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2019 års sommarblomsprogram innehöll både annueller och fleråriga växter vilket resulterat i att en del 
av det flor som använts i urnor och rabatter under sommaren kunde planteras ut i parkerna under hösten. 
Årets tema var ”Textila strömningar genom Borås” och bestod av fem kompositioner med kopplingar 
till Borås och stadens textila arv från 1930-talet fram till 1990. Totalt planterades ca 37 000 
sommarblommor, 45 000 lökar och 29 000 vårblommor ut i rabatter, gräslister och urnor under året. 
2019 års Blomsterprogram trycktes i 2 500 exemplar och fick en bred spridning inom kommunens 
verksamheter. 

Återplanteringsprogrammet har fortgått under 2019 och 80-talet träd har planterats med gott resultat. 
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Till grund för att den totala driftbudgeten för verksamheten drogs över med 800 tkr ligger bland annat 
ökade kostnader för underhåll av parkvägar. Skötselskulden är stor och ökad fokus på tillgänglighet och 
trygghet medför att driftbudgeten belastas med dyra skötselinsatser. Kostnaden för att sköta träd, busk- 
och gräsytor i vägmiljö har också ökat vilket medfört att budgeterade medel ej täckt hela skötselbehovet. 
Även effektiva system för att rapportera in mindre fel och brister har medfört ökade skötselkostnader. 
Exempel på inrapporterade ärende kan vara nedskräpning, klotter, vandalism och önskan om trädfällning 
i anslutning till bostäder. 

Arbetsbelastningen på enheten är hög och där avsaknaden av en landskapsarkitekt varit en faktor som 
påverkat det dagliga arbetet negativt under 2019. Personalförändringar har också påverkat verksamheten 
negativt. Under 2020 kommer en landskapsingenjör börja sin anställning och rekryteringen av en 
landskapsarkitekt planeras starta under våren med målet att tjänsten ska vara tillsatt tills hösten 2020. 

4.4.2.2 Skogsdrift 

Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmän-
heten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så att den uthålligt 
ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötsel 
ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. 

Kommunens skogsbruk präglas av närheten till tätort och hänsynstagande till skogen som resurs för fritid 
och rekreation. Av det samlade skogsinnehavet på 9 500 ha utgörs ca 6 000 ha av produktionsskog, 2 500 
ha av rekreations- och naturvårdsskog och 950 ha är avsatt som naturreservat. Diagrammet nedan visar 
skogsmarkens uppdelning i målklasser - vilka avgör skötsel och inriktning för all skogsmark som Borås 
Stad äger. 

 

All skogsmark utarrenderas för jakt och kommuninvånarna har möjlighet att som jaktgäster få delta i 
småviltsjakt. Under 2019 beslutade Tekniska Nämnden om en prisjustering för jakträttskontrakten vilket 
påverkat intäkterna positivt. I uppdraget ingår även viltvård. 

Avverkningarna har under året fortsatt prioriterats mot skogsskyddande avverkningar av granbark-
borreskadad skog till följd av den torra sommaren 2018. En avmattning på efterfrågan av sågtimmer och 
massaved på grund av omfattande barkborreskador i Nord- och Centraleuropa har gett lägre virkespriser 
under året. Totalt sett minskade skadorna något under 2019 jämfört med 2018 men fortsatt uppsikt är 
nödvändig för skadebegränsning även under 2020. 
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Det förbättrade resultatet förklaras av att avverkningar av barkborreskadad skog har prioriterats med 
samtliga resurser vilket fått till följd att arealen gallring minskat. Nettointäkten för avverkning av bark-
borreskadad skog är högre än i gallring till följd av en högre andel sågtimmer vilket gör att resultatet, trots 
sjunkande priser, har överträffat budget. En ny skotare har upphandlats under 2019 vilken drivs av mer 
miljövänligt bränsle (HVO100). Resultatet beror också av en engångspost på den inbytta skotarens 
restvärde. OSA:s andel av den avverkade volymen är i nivå med föregående år. 

Avverkningsrester, främst grenar och toppar (GROT), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås 
Energi och Miljö AB där den blir en viktig del av i den lokalproducerade fjärrvärmen. 2019 ökade 
leveranserna av bränsleflis till följd av ökad efterfrågan i samband med Borås Energi och Miljö AB:s nya 
kraftvärmekombinat vid Sobacken. Flerträdshantering som möjliggör lönsammare skörd är nu en 
etablerad metod i maskinell gallring. Metoden ger ett ytterligare biobränslesortiment (energived) vilket 
förbättrar lönsamheten vid gallring av klen skog. Aska har ej återförts 2019. 

 

Diagrammet ovan visar åldersklassfördelning för kommunens skogsinnehav. Åldersklassfördelningen är 
ojämn och förväntas vara så fortsatt främst med anledning av allmänhetens behov av tillgång till äldre 
skog för friluftsliv och rekreation, bevarande av biologisk mångfald och som en konsekvens av stormarna 
1969, 2005 och 2007. 
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4.4.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

4.4.2.3.1 OSA 

Borås Stad anordnar arbete åt personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska förvaltningen har fått i upp-
drag av Arbetslivsförvaltningen att bereda arbete för 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder. 

Ett av nämndens uppdrag inför 2019 var att erbjuda anvisad plats för arbete till totalt 65 personer (40 
trygghetsanställda samt 25 med kortare tidsbegränsade anställningar eller praktik). Vid årets slut uppgick 
antalet till 61 personer. Antalet anvisad personal når inte målet, men är en förbättring från 2018. En del 
av förklaringen till de förbättrade siffrorna är att Arbetslivsförvaltningen har lyckats bra med att lotsa 
personer till verksamheten då arbetslösheten ökar och konjunkturen är på väg nedåt. Under 2019 slutade 
fyra personer sin anställning för anställningar på den öppna arbetsmarknaden. 

Överskottet mot budget beror på vakanser, föräldraledighet samt längre sjukskrivningar på tillsvidare-
anställd personal. 

Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden, t.ex. i Aplared och på Hulta. 
Naturvårdande avverkningar har också bedrivits i Storsjöns naturreservat samt Vänga mosse natur-
reservat. Trygghetsskapande åtgärder genom röjningar och gallringar har också förekommit under året. 

De tre snickerilagen och smideslaget har utfört uppdrag åt bl.a. Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) 
och Fritid- och folkhälsoförvaltningen. De har också utfört uppdrag åt parkenheten såsom parkbänks-
renovering och julprydnader. Ett antal lekhus har tillverkats för utplacering på lekplatser. Andra arbets-
uppgifter som dessa lag har utfört är renoveringar, nybyggnationer i rekreationsområden och natur-
reservat som gagnar besökare och medborgare. Arbeten åt LFF som förbättrar barn och ungdomars 
utemiljö på Borås Stads skolor och förskolor har också utförts. 

Ett lag i Borås djurpark har arbetat med byggnationer, reparationer och underhåll av hagar, stall-
byggnader, vägar och grönytor. Deras insats är av stor betydelse för att besökare i parken ska trivas och 
uppskatta besöket. 

En stor del av de dagsverken som utförs görs i naturreservaten. Exempelvis underhåll av spår och leder, 
skyltning, slåtter samt avverkningar. Övriga arbeten som utförts är anläggnings- och underhållsarbeten i 
kultur- och naturmark samt fornminnesvård. Projekt ”Trollstigen” som är en upptäckarstig med 
sagotema på Sjöbo är genomfört åt Fritid-och folkhälsoförvaltningen. I Dalsjöfors invigdes under året 
”Mulleskogen” där OSA-enheten gjort en del dagsverken. 

Projektet Cityvärdar har pågått under hela 2019 och är ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och 
Jernhusen AB. Projektet syftar till att hjälpa besökare tillrätta och att se till så att stationen och innerstaden 
är snygg och trygg. De centrala delarna av staden har under 2019 städats av Cityvärdarna. Cityvärdarna 
är ett uppskattat inslag i staden och ett bra komplement till övrig service som staden erbjuder i centrum. 
Cityvärdarna består av en tillsvidareanställd lagförman och fem tidsbegränsat anställda med lönebidrag. 

4.4.2.3.2 Gröna vägen (inkl Vägen framåt) 

Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbets-
marknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd 
trädgårdsterapi är kostnadseffektiv. Borås Stad anordnar arbetsträning i gröna miljöer för människor som 
lider av psykisk ohälsa. 

Gröna vägen 

Verksamheten inriktar sig på förberedande arbetsträning. Deltagarna är i förvärvsaktiv ålder och lider av 
stressrelaterade symptom såsom depression, ångest, utmattningssymptom, smärttillstånd, posttraumatisk 
stress och social isolering etc. Syftet är att stärka och motivera individen för att ge förutsättningar att på 
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sikt orka med ett arbete samt öka den sociala förmågan. 

Inom verksamheten är deltagarna delaktiga i det gröna arbetet inom trädgård. Naturinspirerade aktivi-
teter, stödjande samtal, friskvårdstema, avslappningsövningar och friskvårdspromenader i den om-
givande naturen ingår. Kombinationen av att detta ingår i verksamheten samtidigt som deltagarens 
kontaktperson hela tiden är involverad, har visat sig fungera väl. Hos många av deltagarna stärks själv-
förtroendet och självkänslan växer när de ingår i ett socialt sammanhang och får möjlighet till reflektion 
över egna val och handlingsmönster. 

Gröna vägen samfinansieras av Sjuhärads samordningsförbund och Borås Stad. 

Under året har 38 personer deltagit i verksamheten (31 kvinnor och 7 män). Beställare har varit Försäk-
ringskassan och Västra Götalandsregionen (VGR). 

Ett av verksamhetens mål är att öka deltagarnas arbetstidsförmåga till 10 timmar/vecka. Av de 38 del-
tagare som varit i verksamheten 14 veckor eller mer, har 34 gått vidare till en högre aktivitetsnivå. 7 
deltagare har ökat till 7 timmar och 16 deltagare till 10 timmar. 

Deltagarna kommer från upptagningsområdet för Sjuhärads samordningsförbund. 

Vägen Framåt 

Verksamheten är ett projekt som finansieras av Sjuhärads samordningsförbund och pågår under 
2018/2019. 

Verksamheten är skräddarsydd för personer med anställning som varit sjukskrivna i minst 2 år inom 
diagnosspannet stressrelaterad psykisk ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Syftet är att ge 
deltagaren stöd i att hitta sina resurser och skapa en handlingsplan för återgång till arbete. Verksamheten 
bedrivs på Ramshulan och i naturen på Rya åsar. 

Aktiviteterna består av ett inledande möte med personen om sin situation och varför inte personen mår 
bra. En av de första träffarna är inriktad på att en person med vårdmandat pratar om stress och smärt-
problematik samt vad som händer i kroppen. Personerna genomför en analys där man får en bild över 
sin egen personlighet (IPU). Deltagarna får individuella samtal för att kunna fokusera på beteende-
förändring. Avslutningsvis skriver var och en sin personliga handlingsplan om hur de vill att deras framtid 
ska se ut och hur de når dit. Ett viktigt redskap för att nå positiva effekter för deltagarna är miljön på 
Ramshulan och omkringliggande Rya åsar. Verksamheten bygger på att man gör 2 pass i veckan under 
12 veckor. 

55 personer var anmälda till verksamheten. Av dessa startade 48 st (43 kvinnor och 5 män). 46 personer 
har fullföljt i 12 veckor. Beställare har varit Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och VGR. 

Deltagarna kommer från upptagningsområdet för Sjuhärads samordningsförbund. 

Projektet Vägen framåt avslutades 2019-12-31. 

Under 2020 kommer ovanstående beskrivning av verksamheten fortsätta under namnet Gröna vägen 
framåt. Alltså blir projekt Vägen framåt och verksamheten Gröna vägen en verksamhet. Verksamheten 
kommer att samfinansieras av Borås Stad och Sjuhärads samordningsförbund. Under 2020 planeras det 
för att ta emot 50 deltagare som erbjuds 20 veckor i verksamheten. Verksamheten kommer att bedrivas 
med tre tillsvidareanställda. Basen för verksamheten blir Björbostugan. Det kommer som tidigare 
bedrivas verksamhet på Ramsulan och i naturen på Rya åsar. 

4.4.2.4 Naturvård 

Tekniska nämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och 
våtmarker, fiskevårdsåtgärder, åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. 
Uppdraget är att bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Tekniska förvaltningen 
förvaltar samt att öka tillgängligheten och tillgodose allmänhetens rekreationsmöjligheter. 
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Mycket av arbetet utförs av OSA-personal. Många av verksamheterna har därför blivit lidande av att 
arbetslagen inte är fulltaliga. 

4.4.2.4.1 Kalkning 

 

Kalkningsverksamheten har varit något lägre än budgeterat eftersom Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län fick besparingskrav. Planerad våtmarkskalkning inom några områden där Länsstyrelsen bedömde att 
vattenkvaliteten skulle klara ett ettårigt kalkningsuppehåll kalkades inte. 

4.4.2.4.2 Fiske 

2019 har varit ett normalt år. 

Digital fiskekortsförsäljning har ökat för varje år vilket är positivt då det minskar kontanthanteringen. 

 

Fiskekortsförsäljningen i kommunens regnbågsvatten har minskat sedan 2017 vilket beror på att hand-
redskapsfisket i Boråssjöarna (Kypesjön, Hultasjön, Stora och Lilla Hässleholmssjön) numera är gratis. 
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4.4.2.4.3 Naturvård och naturreservat 

Som en del av miljöarbetet hålls åkrar och ängar öppna med betesdjur och slåtter. Vi betalar för att få 
betesdjur till Algutstorp, Boråstorpet, Byttorp, Dalsjöfors, Viared, Pickesjön, Rya åsar och Älmås. Ett 
område i Viared, norr om riksväg 40, har restaurerats och kommer att betas 2020. 

En ny grillstuga "lusthuset" har ersatt det gamla vindskyddet nedanför Hofsnäs Herrgård vid Torpasjön. 

Skötselplanerna för naturreservaten Älmås och Lindåsabäcken har reviderats. 

I naturreservaten Storsjön och Rya åsar har barkborreträd avverkats för att försöka begränsa skadorna. I 
samband med det har körskador uppkommit. Skogsdriften har fört över 400 tkr 2019 som ska användas 
för återställning 2020. 

4.4.2.4.4 Natur- och rekreationsleder 

Naturvårdsenheten förvaltar 106 km markerade natur- och rekreationsleder. Sjuhäradsleden, delen på 
Borås Stads mark, Storsjöleden, Vängaleden med flera ingår i enhetens förvaltningsansvar. 

Budgeterat för 2019 var en utökning till 115 km efter planerad ny vandringsled vid Osdal/Bråt, där tanken 
var att skriva ett avtal med Fortifikationsverket om en eller två vandringsleder på deras mark. Detta är 
inte längre är aktuellt då Fortifikationsverket sagt nej till leder på sin mark. Naturvårdsenheten kommer 
istället att informera allmänheten som rör sig i området var kommunala rastplatser finns och vad som är 
militärt område. Två grillplatser och en plats med vindskydd med grillplats i Osdal/Bråtområdet har 
istället iordningsställts under 2019 på kommunens mark. 

Tillsammans med alla elever på Tummarpskolan i Dalsjöfors invigdes Mulleslingan 2019. Mulleslingan 
går genom Mulleskogen och ligger i Dalsjöfors. Här finns grillplatser, en skolskog och ett vindskydd. 
Slingan har markerats och fruktträd har planterats vid den. 

4.5 Verksamheten 2019 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel ska ses 
som ett eget trafikslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter. 
Denna inriktning ska också inarbetas i framtida styrdokument som rör gång- och cykeltrafik. 

 Vid utbyggnad av staden planeras alltid för trygga framkomliga vägar för cyklister. Vid ombygg-
nad/nybyggnad av cykelvägar utreds möjligheterna till separering utifrån tillgängligt utrymme och 
storlek på flödet av cyklister och gångtrafikanter. 

Vid förändringar av trafik i centrum är det viktigt att ta hänsyn till tillgänglighet för olika trafikslag. 

 Vid ombyggnader inom centrum tas alltid hänsyn till framkomlighet för olika trafikslag. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på lämpliga platser. 

 Under 2019 byggdes pendlingsparkeringen vid Kyllaredsmotet ut med fördubblad kapacitet. En 
samverkan sker med Trafikverket eftersom behovet av pendlingsparkeringar även är stort i 
korsningspunkter mellan större vägar där Trafikverkets är väghållare. Från 2020 ligger ett uppdrag 
på Kommunstyrelsen att utreda pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar.   

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. Projektering för ombyggnad ska påbörjas 2019. När torget görs om kommer ytor att fri-
göras från busstrafik och dessa kan användas för en utvecklad torgmiljö. 

 Förprojektering har utförts och förslag till utformning har studerats. En förutsättning för att 
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kunna detaljprojektera Södra torget är att beslut tas om hur kollektivtrafiken ska trafikera torget. 
Den del som avser cykelförbindelsen mellan Allégatan och Söderbro behöver komma till ut-
förande oavsett utformningen av torgytan. 

Det långsiktiga målet är att alla lekplatser som nämnden ansvarar för ska vara tillgänglighetsanpassade. 

 När lekplatser renoveras eller byggs nya blir dessa tillgänglighetsanpassade. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

  Detta regleras i gällande avtal med entreprenörer.  

Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid stadsplaneringen med fokus på barn, ungdomar och äldre. 

 Etablerade platser beaktas särskilt, t.ex. när det gäller Viskaslänten på Göta där utslitna tennis-
banor och ett klubbhus revs för att ersättas utav stora öppna gräsytor med goda möjligheter för 
spontanidrott och lek.  

4.6 Jämställdhetsperspektivet 

En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med 
aktiviteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen har renoverat ett antal lekplatser under 2019 
och de är planerade och utformade ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. Belysning av gator, 
lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett 
över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga platser. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
2019 var det 68 personer som ansökte om att få bli vintercyklist och av de sökande var det 20 kvinnor 
och 20 män som fick sin cykel vinterutrustad. 

Tekniska förvaltningen arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 
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5 Nämndens verksamhet 2 

5.1 Persontransporter 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag 168 162 0 159 159 

Avgifter och övriga 
intäkter 

12 020 13 919 12 580 15 291 2 711 

Summa intäkter 12 188 14 081 12 580 15 450 2 870 

Personal -16 871 -18 048 -16 741 -19 151 -2 410 

Lokaler -1 028 -1 025 -973 -1 137 -164 

Material och tjänster -62 360 -66 997 -62 666 -71 049 -8 383 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -80 259 -86 070 -80 380 -91 337 -10 957 

Buffert (endast i 
budget) 

  -1 000  1 000 

Nettokostnad -68 071 -71 989 -68 800 -75 887 -7 087 

Kommunbidrag 64 200 66 550 68 800 68 800 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-3 871 -5 439 0 -7 087 -7 087 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-3 871 -5 439 0 -7 087 -7 087 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Avdelningens nettokostnader uppgick år 2019 till 75 887 tkr (föregående år 71 989 tkr). Tilldelat 
nämndbidrag uppgår till 68 800 tkr vilket medför ett överskridande gentemot budget med 7 087 tkr för 
år 2019. Nettokostnaderna har ökat med 3 898 tkr från föregående år. 

Personalkostnaderna har ökat 2019 bland annat beroende på ökad bemanning inom särskoleskjuts då 
antalet särskoleelever ökat, samt en ökning av antalet timanställda i beställningscentralen. Under året har 
en medarbetare på beställningscentralen lagt större delen av sin arbetstid på att utbilda färdtjänst-
chaufförer. Medarbetarens ordinarie arbetstid har ersatts med timvikarier vilket inneburit en ökad 
personalkostnad. 

Färdtjänstens kostnader med taxifordon har ökat i samband med det nya avtalet då timpriset är högre 
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under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik. Dessutom har fler fordon införskaffats till särskole-
skjutsverksamheten då elevantalet ökat från cirka 100 elever år 2015 till över 130 elever år 2019. 

Persontransporter 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Budget (tkr) 57 200 58 100 59 300 61 650 64 200 66 550 68 800 

Utfall (tkr) 61 721 62 134 64 291 65 307 68 070 71 989 75 887 

Avvikelse -4 521 -4 034 -4 991 -3 657 -3 870 -5 439 -7 087 

        

Antal resor 302 965 311 920 318 591 319 217 318 249 335 094 340 459 

förändring/antal resor 15 833 8 955 6 671 626 -968 16 845 5 365 

Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till 4 327 tkr och avser leasing/hyra av bilar, garagekostnad, 
tankning, skötsel, bokning och debitering av samtliga 56 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads 
förvaltningar. Detta ger ett snitt per bil/månad på 7 726 kr inkl. bränsle, parkering osv. Intäkterna 
hamnade på 4 372 tkr. Bilpoolen visar 2019 ett överskott med 45 tkr. 

5.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Persontransporter 68 070 71 989 68 800 75 887 7 087 

Summa 68 070 71 989 68 800 75 887 7 087 

5.4 Verksamhetsanalys 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Det är en allmän trend i hela riket att resandet ökar. Att även personer med funktionsnedsättning kan 
erbjudas och har möjlighet att resa mer än tidigare är naturligtvis både positivt och önskvärt. 

Antalet färdtjänstresor har ökat under flera år och även under 2019 ökade resorna. Det utfördes 340 459 
resor jämfört med 335 094 resor under 2018 vilket är en ökning med 5 365 resor eller drygt 1,6 %. Sedan 
2006 har resandet ökat med drygt 42 %. 
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Tekniska nämnden arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten. En förändring som genomfördes 
2017 var att ta bort kontanthantering i fordonen vid färdtjänstresor och i stället fakturera samtliga resor 
i efterskott. Ett högkostnadsskydd finns inbyggt i faktureringssystemet motsvarande Västtrafiks taxa för 
månadskort. Förändringen har upplevts positivt från färdtjänstkunder och chaufförer som slipper 
kontanthanteringen. Varje månad skickas omkring 2 000 fakturor för dessa egenavgifter. 

Inom verksamheten riksfärdtjänst genomfördes ett test under hösten 2019 med att fakturera egenavgifter, 
i likhet med färdtjänstens resor. Testet föll väl ut och hanteringen kommer implementeras från januari 
2020. Kostnaderna hamnar då på samma faktura som färdtjänstens egenavgifter vilket underlättar för 
kunderna. Riksfärdtjänstresorna ligger på cirka 1500 resor för 2019 och antal resor skiljer inte nämnvärt 
mellan åren. 

Befolkningen i Borås Stad ökar och även antalet personer som beviljats färdtjänst. 4 672 personer har 
färdtjänsttillstånd 2019 vilket är en ökning sedan 2018 med 66 personer (+1,4 %). Fler personer under 
65 år har färdtjänsttillstånd jämfört med förra året. 

Personer med färdtjänsttillstånd åker gratis med ordinarie kollektivtrafik. Hur många resor som gjorts är 
dock inte möjligt att få fram ur kollektivtrafikens uppföljningssystem. Det finns underlag på hur många 
månadskort som hämtas ut men antalet resor som görs går inte att få fram. 

1 juni 2019 startade ett nytt trafikavtal inom färdtjänsten med fortsatt trafik för Sandarna Transport AB 
som får ca 80 % av trafiken med fasta fordon, resterande trafik går med Sverigetaxi. I enlighet med avtalet 
används fordon med högre miljökrav, där personbilarna och klass 4-fordonen drivs med biogas och 
specialfordon kan få en miljöbonus om de körs på HVO-drivmedel. Det är även nackskydd på alla 
rullstolsplatser, vilket tidigare inte var fallet, med ökad säkerhet som resultat. 

Under året har avdelningen utbildat cirka 250 chaufförer inom färdtjänst. Utbildningen är indelad i tre 
delar; bemötande och professionalitet, det lokala avtalet och en riktad del till de chaufförer som kör 
specialfordon för rullstolar. Syftet med utbildningen är att säkerställa kvalitén på färdtjänsten och servicen 
till kunderna. Efter avklarad utbildning erhåller chaufförerna ett certifikat som gäller i fem år. 
Utbildningen har medfört väsentlig minskning av antalet klagomål. 

Skolskjuts och särskoleskjuts 

Budgeten för skolskjuts ligger inom Grundskolenämnden. Borås Stad tog under 2018 fram ett nytt 
regelverk för skolskjuts med tillhörande tillämpningsföreskrifter vilket har förtydligat vad som gäller för 
skolskjutsresor. Skolskjutsenheten använder en programvara som skapar ruttberäkningar och därmed kan 
avståndsuppgifter mellan hem och skola säkerställas utan manuell handpåläggning. 

Under 2017- 2019 har verksamheten stabiliserat sig med rätt bemanning för att klara uppgifterna. Antal 
elever som åker skolskjuts har ökat markant. Det är ungefär 15 000 elever i Borås Stads grundskolor varav 
cirka 4 900 är berättigade till skolskjuts i någon form. Eleverna åker med upphandlad busstrafik, linjetrafik 
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eller taxi. Även modersmålresor sker i stor omfattning och för de mindre barnen innebär detta oftast taxi 
till skolan som bedriver undervisningen. 

Det är fler elever 2019 som åker taxi till och från skolan och det obligatoriska skolvalet kan troligtvis vara 
en bidragande orsak, då framförallt de mindre barnen inte placeras på linjetrafiken utan får taxiresa. Det 
är fullt på vissa skolor och en del elever blir då placerade på annan skola, vilket då kan innebära fler 
taxiresor för de mindre barnen. Upplevelsen är också att det är en ökning av elever med växelvis boende. 
Det har varit en del problem med försenade skolresor under året med taxi då resurserna inte räcker till 
för att klara skolresor, färdtjänstresor, företagsresor och privatresor, framförallt på morgonen då de flesta 
ska iväg under en begränsad tid. 

Skolskjutsenheten har även hand om särskoleskjuts för grund- och gymnasieskolan med 13 egna mini-
bussar varav 7 är för rullstolstransporter. Verksamheten är placerad på Ramnaslätt. Antalet elever inom 
särskolan har ökat de senaste åren, från cirka 100 till över 130 elever vilket medfört att fler fordon har 
fått införskaffas under året vilket då även medfört ökade kostnader. Till fler fordon krävs fler chaufförer 
vilket belastat budgeten ytterligare. 

Då antalet elever ökat kraftigt har det varit svårt att hantera särskoleskjutsresorna manuellt. Verksamheten 
har därför arbetat med digitalisering och infört samma system som för färdtjänstplanering för sär-
skoleskjutsresorna. Alla chaufförer har nu tillgång till surfplattor i fordonen där alla körningar tas emot. 
För att säkerställa att alla bokningar, ombokning och avbokningar hanteras korrekt har skolskjutsenheten 
anställt en planerare som arbetar med uppgiften. 

Diskussion med Grundskoleförvaltningen pågår om att ha samma upplägg med beställare och utförare 
inom särskoleverksamheten som i den vanliga skolskjutsen. Idag när antalet särskoleelever blir fler så 
hamnar den ökade kostnaden inom Persontransportavdelningens ram utan att Tekniska nämnden kan 
påverka det. 

Bilpool 

Persontransportavdelningen driver en bilpool för kommunanställda med 56 fordon varav 2 är eldrivna 
och det finns även ett antal elcyklar att boka. Under hösten 2019 startade en ny uppställningsplats i 
Saturnushuset med 12 fordon och i slutet av 2019 kunde fordonen på Mariedalsgatan och Saturnushuset 
sammanföras till det nya p-huset Vulcanus där nu totalt 18 fordon samlas. Att det är rätt antal bilar efter 
hur mycket de används på respektive uppställningsplats är viktigt och bokningsstatistiken följs upp 
kontinuerligt. 

Under juni månad infördes elektroniska körjournaler i bilarna och det innebär att bilförarna inte behöver 
skriva manuella körjournaler utan körsträckan hamnar automatiskt i systemet. Detta underlättar och 
säkerställer relevant körstatistik för de olika förvaltningarna. 

5.5 Verksamheten 2019 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och ska ha en hög tillgänglighet och 
service. 

 Personer med färdtjänsttillstånd får resa så ofta de behöver i den mån fordon finns tillgängliga. 
Trafiken går mellan klockan 05.30-24.00 på vardagar och fram till klockan 02.45 natt mot lördag 
och söndag. Service för personer med funktionsvariation ska vara likt andra invånare i Borås Stad.  

Beställningscentralen ska tillgodose behoven genom att ha öppet stora delar av dygnet. 

 Beställningscentralen är öppen vardagar 06-23, helger 07-23. Öppettider följs upp kontinuerligt 
för att tillgodose kundernas behov på bästa sätt. 

Tillgången på fordon ska vara anpassad till efterfrågan under dagen. 
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 Alla färdtjänstkunder erbjuds en tid som i möjligaste mån tillgodoser kundens resebehov, 
fordonen planeras efter olika aktiviteter i Borås Stad. 

Egenavgiften ska normalt motsvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. 

 Färdtjänsten följer kollektivtrafikens kontantprissättning. Då Västtrafik ser över sin prismodell 
kommer även färdtjänstens prissättning behöva ses över. 

Vid resa utanför kommunen ansöker man om Riksfärdtjänst. Vid val av färdalternativ ska alltid det mest 
kostnadseffektiva färdsättet användas. 

 Ansökan ska vara handläggarna tillhanda 14 dagar innan resa för att maximera möjlighet till 
samplanering; val av det mest kostnadseffektiva transportsätt kan ges i samband med beslut. 

Det är krav på att miljöfordon ska användas för färdtjänsttransporter med personbil. 

 Med upphandlingen som trädde i kraft 1 juni 2019 ställs miljökrav på fordonen. Samtliga klass 1-
fordon ska drivas med bränslen som utgörs av maximalt 80 % fossila bränslen. Personbil och 
klass 4-fordon ska drivas med bränslen som utgörs av maximalt 20 % fossila bränslen. Utöver 
detta krav infördes ett bonusprogram. 

För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet 

 Via Borås Stads hemsida finns möjlighet att såväl boka som avboka färdtjänstresor digitalt. 
Antalet digitala bokningar ökar och e-tjänsten behöver utvecklas framöver för att bättre möta 
kundernas behov. 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

6.1.1 OSA 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

55 56 65 61 

6.1.2 Antal dagsverken 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Dagsverken totalt 10 414 10 320 12 385 12 465 
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6.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Skogsarbete skogssektion 450 256 1 500 865 

Skogsarbete parken 604 1 332 1 500 1 265 

Smide Kyllared 1 046 404 500 456 

Snickeri Kyllared 337 624 700 995 

Ramnaparken 804 628 800 1 135 

NR Torpanäset 358 77 200 285 

NR Rya åsar 850 1 115 1 000 1 037 

NR Vänga mosse 50 11 250 220 

NR Älmås 106 35 100 80 

Övriga reservat 206 725 200 184 

Fornvård 87 60 85 62 

Naturvård 355 561 600 700 

Fiskesjöar 223 63 400 510 

Spår och leder 245 305 200 390 

Utbildning 80 198 100 170 

Övriga arbeten 840 51 600 785 

Grundskoleförvaltningen   100 0 

Förskoleförvaltningen 290  100 0 

Lokalförsörjningsförvaltningen 632 506 700 912 

Hofsnäs gården vaktmästeri 350 1 099 350 568 

Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen 

520 618 700 605 

Borås Djurpark 1 871 1 652 1 700 1 241 

Dagsverken totalt 10 414 10 320 12 385 12 465 

6.2 Skogsdrift 

6.2.1 Skogsdrift 

6.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Av skogsinnehavet 
är produktiv 
skogsmark (ha) 

9 500 9 500 9 500 9 500 

Varav avsatt till 
naturvård (ha) 

2 500 2 500 2 500 2 500 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Varav 
naturreservat (ha) 

950 1 000 950 950 

6.2.2 Avverkning 

6.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Avverkning totalt 
(m³ fub) 

31 600 30 950 38 500 35 100 

6.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Slutavverkning (m³ 
fub) (1) 

18 000 19 650 23 100 21 100 

Gallring (m³ fub) 
(2) 

10 600 9 800 13 000 8 000 

Övrig avverkning 
(m³ fub) 

3 000 1 500 2 400 3 000 

6.2.3 Avverkning exkl. OSA 

6.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Avverkad volym 1 
och 2 (m³ fub) 

28 600 29 450 36 100 32 100 

Intäkt kr per 
avverkad (m³ fub) 

532 631 534 625 

Kostnad kr per 
avverkad (m³ fub) 

283 280 242 264 

Avverkningsnetto 
(kr/m³ fub) 

249 351 292 361 

Nettointäkt 
skogsbudget hela 
verksamheten 
(kr/m³ fub) 

184 211 156 206 
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6.2.4 Flisproduktion 

6.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Flisad volym (m³s) 7 000 9 300 10 000 12 500 

6.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Intäkt (kr/m³s) 155 165 170 180 

Kostnad (kr/m³s) 114 121 96 100 

Nettointäkt (kr/m³s) 41 44 74 80 

6.2.5 Övrig verksamhet 

6.2.5.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal jaktarrenden 61 61 61 61 

Utarrenderad 
jaktmark (ha) 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Intäkt jaktarrenden 
(kr/ha) 

43 46 43 59 

Askåterföring (ha) 0 0 10 0 

6.3 Naturvård 

6.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Sålda 
kommunfiskekort 

169 216 150 187 

Sålda dagkort i 
regnbågsvattnen 

4 806 2 666 3 200 2 872 

Båtkort totalt 987 1 071 1 100 1 035 

Spriden 
kalkmängd (ton) 
totalt 

2 547 2 291 2 532 2 178 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Förvaltade spår- 
och leder (km) 

104 106 115 106 

Total förvaltad 
areal naturreservat 
(ha) 

1 401 1 401 1 401 1 401 

Naturvårdsbete 
(ha) 

71 74 74 74 

6.4 Väghållning 

6.4.1 Väghållning, driftkostnader 

6.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Kostnad 
kronor/invånare 
och dag 

1,46 1,76 1,51 1,63 

6.4.2 Huvudgator 

6.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Huvudgator (km) 76 76 76 76 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

23,67 25,91 21,84 23,78 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

22,37 26,19 19,44 31,69 

6.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

199,46 218,21 183,95 200,27 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

188,37 220,53 163,72 266,83 
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6.4.3 Lokalgator 

6.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Lokalgator (km) 238 241 252 254 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

3,37 5,66 5,35 3,23 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

9,31 10,68 11,6 10,66 

6.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

22,28 37,2 34,52 20,79 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

61,5 70,23 74,87 68,61 

6.4.4 Vägföreningsvägar 

6.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Vägföreningsvägar 
(km) 

168 168 168 168 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

4,57 5,33 5,35 3,61 

Enskilda vägar 
med statligt bidrag 
(km) 

268 265 270 285 

Enskilda vägar 
med kommunalt 
bidrag (km) 

178 177 190 174 

6.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

28,99 44,3 18,57 32,34 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

4,66 7,13 2,99 5,2 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

28,41 33,12 33,27 22,45 

6.4.5 Beläggningsunderhåll 

6.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Belagd volym (m²) 139 601 211 244 82 000 179 846 

Del av total yta (%) 4,3 6,5 2,5 5,4 

Kostnad (kr/m²) 82,26 105 104 114 

6.4.6 Trafikbelysning 

6.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal lampor (st) 19 175 19 175 19 200 19 175 

Energiförbrukning 
(MWh) 

7 258 7 371 7 250 7 137 

6.4.7 Trafikolyckor 

6.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal olyckor med 
personskador 

479 621 0 396 

Dödade 3 1 0 3 

Svårt skadade 8 11 0 11 

Lindrigt skadade 521 570 0 292 
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6.4.8 Diverse uppgifter 

6.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal P-tillstånd för 
funktionshindrade 

566 583 600 605 

Utfärdade 
nyttokort (st) 

64 83 75 55 

Boendeparkering 
(antal tillstånd) 

702 680 650 688 

6.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Fordonsvrak (st) 97 90 250 81 

6.5 Park 

6.5.1 Ytor 

6.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Perenna 
planteringar (m²) 

3 305 3 300 3 300 3 900 

Total planterad 
yta (m²) 

66 341 65 683 65 700 65 600 

Kulturparker (m²) 1 491 042 1 541 000 1 541 000 1 557 000 

Naturparker (m²) 8 295 588 8 532 000 8 531 000 8 693 000 

Total parkareal 
(ha) 

981 1 007 1 007 1 025 

Parkyta per capita 
(m²/capita) 

88,4 89,8 90,7 90,8 
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6.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal 

6.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal lekplatser (st) 161 162 163 162 

6.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Blomsterlökar (st) 25 000 110 000 40 000 45 000 

Vårblommor (st) 25 000 25 000 25 000 29 000 

Sommarblommor 
(st) 

34 018 34 469 45 000 37 000 

6.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och 

administrationskostnader 

6.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Kulturparker 
(kr/m²) 

8,66 8,39 7,61 11,08 

Naturparker (kr/m²) 0,18 0,19 0,2 0,2 

Parkkostnad per 
capita (kr/capita) 

216 217 228 236 

Total parkkostnad 
(kr/m²) 

2,44 2,4 2,51 2,6 

6.6 Persontransporter 

6.6.1 Färdtjänst 

6.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal 
färdtjänsttillstånd 

4 500 4 606 4 500 4 672 

Antal kvinnor 2 998 3 068 3 000 3 098 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal män 1 502 1 538 1 500 1 574 

Antal tillstånd/1000 
invånare 

41 42 41 41 

Antal tillstånd under 
65 år 

935 975 950 987 

Antal färdtjänstresor 318 249 335 094 335 000 340 459 

Kostnad per resa 
(kr) 

185 184 180 187 

Antal 
särskoleskjutsfordon 

10 12 12 13 

Antal bilar i bilpool 40 42 42 56 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2019 Utgift 2019 Avvikelse 2019 

VÄGHÅLLNING    

Beläggningsunderhåll 7 658 8 704 -1 046 

Program för tillgänglighet 4 416 4 422 -6 

Reinv gatubelysning inom/utom tätort -1 268 1 737 -3 005 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 1 341 2 295 -954 

Borås Flygplats 407 651 -244 

    

PARKVERKSAMHET    

Lekplatser/mötesplatser 5 860 6 244 -384 

Grönområdesplan 1 354 1 345 9 

Diverse mindre parkinvesteringar 3 219 3 218 1 

Trygghetsskapande åtgärder 1 022 1 652 -630 

Summa 24 009 30 268 -6 259 

Analys 

Beläggningsunderhåll 

Beläggning av asfalt utfördes tidigare inom ramen för driftbudgeten. Fr.o.m. år 2015 utförs års-
programmet för asfaltsbeläggningar som investering. De omfattande fibergrävningarna som pågått över 
hela kommunen innebär svårigheter kommande år att planera så att uppgrävning av nyasfalterade gator 
undviks. Det är nödvändigt att ta höjd för ett mer omfattande beläggningsprogram framöver då åter-
ställningsersättningen för utförda schakter i gatunätet inte kommer att täcka kostnaden om behov av 
omläggning av hela gatubredden erfordras på grund av upprepade schakter i gatan. Beläggningsarbeten 
har under året utförts till en kostnad av 8 704 tkr. Tillgänglig budget har varit 7 658 tkr vilket innebär ett 
underskott på 1 046 tkr. 
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Program för tillgänglighet 

Inom anslagna medel för Program för tillgänglighet (tidigare handikappolitisk plan) har under 2019 till-
gänglighetsanpassning av gångvägar i Stadsparken, busshållplatser och gångbanor utförts. Av tillgängliga 
medel på 4 416 tkr har 4 422 tkr upparbetats under året. 

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort (Rötskadade stolpar) 

Under 2019 har trästolpar med luftledning bytts ut på Hjortrydsvägen, Granvägen och Rönnvägen i 
Dalsjöfors. I samband med kabelfel har belysning på flera gator i centralorten bytts ut, ibland är det enbart 
kabeln mellan stolpar som byts men är stolpen gammal byts även den. Ungefär hälften av 2019 års 
kabelfel, cirka 20 projekt, har varit av denna karaktär. 

För 2019 fanns inga anslagna medel i budget då ett överskridande av 2018 års arbeten innebar att tilldelade 
medel för 2019 kvittades mot underskottet. Tekniska nämnden har dock vid budgetuppföljning under 
året framhållit att det behovet av åtgärder inte kan förbises för åtgärder på belysningsnätet. Därmed har 
1 737 tkr upparbetats. Överskridandet får ses som en investering i trygghetsskapande åtgärder för att 
kunna åtgärda slocknad belysning. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 

Under 2019 har större armaturbyten utförts i Dalsjöfors, Ekås och Sandhult. Utöver det har armaturer 
bytts ut på enskilda gator och platser såsom Sandwalls plats, Rönnvägen, Granvägen, Hjortsrydsvägen 
och Jössagatan, Totalt har cirka 400 armaturer bytts ut med en total energibesparing på 60 000 kWh. 
Upparbetade medel uppgick till 2 295 tkr av tillgängliga 1 341 tkr. 

Borås Flygplats 

Förutom driftbidraget som Tekniska nämnden årligen ger till Borås Flygplatsförening har flygklubbarna 
pekat på ett reinvesteringsbehov för anläggningen som inte går att tillgodose med driftbidrag. I Tekniska 
nämndens investeringsbudget har därför inrättats ett årligt anslag på 500 tkr. Under 2019 har insatser 
gjorts för dagvattenavledning såsom justering av dräneringsdike, justering av säkerhetsyta och nytt 
slitlager på stationsplattor. Utförda åtgärder har kostat 651 tkr. Då 407 tkr funnits tillgängliga i budget 
innebär detta ett underskott på 244 tkr. 

Lekplatser/mötesplatser 

Under 2019 har tio lekplatser renoverats från grunden, en lekplats har kompletterats med nytt lekelement 
och övrig utrustning fräschats upp genom måleri- och snickeriarbeten. En lekplats har rivits på 
Tärnavägen i Fristad på grund av låg användningsfrekvens, lekplatsens läge, lekutrustningens skick samt 
kommande projekt i dess närhet. 

Följande lekplatser har genomgått en renovering från grunden: 

 Granliden, Brämhult 

 Ripvägen, Ekås 

 Bastuvägen, Aplared 

 Tärnavägen, Fristad 

 Stomsvägen, Dannike 

 Madvägen, Rydboholm 

 Slättängsvägen, Gånghester 

 Bäckabovägen, Viskafors 

 Myrlunda-Sollunda, Lundaskog 

Följande lekplats har genomgått en enklare uppfräschning: 

 Björkhemsvägen, Sjöbo 

Hässleholmsparken har genom stöd från Boverket på 128 tkr fått en ny lekplats med fokus på äldre barns 
rörelse med inslag som parkour, basket, fruktträdgård samt rofyllda ytor där hela familjer kan umgås och 
laga mat tillsammans. 
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Grönområdesplanen 

Vid Karpdammen på Bergdalen har dammfästet renoverats, dammen har muddrats samt gångvägar och 
gräsytor renoverats. Trädplanteringar samt ny brygga kommer att uppföras under vårvintern. 

I Viskaslänten på Göta har ett nytt större woodland anlagts samt att en fiskebrygga, grillplats och till-
gänglighetsanpassade sittbänkar uppförts. 

Inom projektet Framtid Sjöbo har en hundrastplats väster om Lindormsgatan anlagts samt en discgolf-
bana i anslutning till idrottsplatsen på Sjöbo uppförts. 

Återplantering av träd har genomförts på följande platser: 

 Amerikansk bäralm, Alingsåsvägen 

 Tyskoxel och äppleträd, Sinnenas park 

 Björk, Ramnaparken 

 Pil, Tullamotet 

 Kaskadpil, pil och vingnöt, Viskaslänten 

 Prydnadsapel, Majorslunden 

 Klibbal och kaskadpil, Stadsparken 

 Björk, Baldersplatsen 

 Björk, Tomteparken 

Diverse mindre parkinvesteringar 

Parkvägen genom Stadsparken från Teaterbron och Orangeriet ut till Sven Eriksonsgatan har till hälften 
belagts med gatsten för att bättre klara slitage, främst av tyngre fordon som transporterar varor och avfall 
till respektive från Orangeriet inne i Stadsparken. 

Isbanan i Stadsparken har fått ny slityta i form av ett permanent konstgräs. Ytan används mycket mer 
frekvent under de nio månader om året då den inte är isbelagd, främst till spontan lek och en plats att 
umgås på. Även evenemang i parken kan nyttja ytan på ett bättre sätt än tidigare tack vare konstgräset. 
Runt om isbanan har grusytor belagts med storgatsten för att bättre stå emot slitage och hantera smält-
vatten från isbanan. 

Parkvägar i Annelundsparken har renoverats, ytor i sluttande terräng har belagts med asfalt och flackare 
gångar har fått ett nytt slitlager av grus. Mindre justeringar av ytor har gjorts för att på ett effektivt sätt 
avvattnas utan att riskera att rinna sönder. Ett nytt smidesstaket har köpts in till Pionterassen. 

Trappor på flertalet platser runt om i tätorten Borås har renoverats för att förbättra tillgängligheten och 
tillse att eftersatta gång- och trappstråk förblir säkra för fotgängare. Exempel på platser är Tullaliden, 
Storängsparken, Vasastigen, Hantverkaregatan och Vindelgatan. 

Trygghetsskapande åtgärder 

Flertalet platser och stråk där människor rör sig till fots eller på cykel har fått ny belysning under 2019: 

 Gång- och cykelvägen längs med Vedensgatan i Kvarnbergsparken, norr om Vattentornet. 

 Två gångstråk i Ekarängsparken på Hulta 

 Skogspartiet mellan Viskan och gång- och cykelvägen som förbinder Norrby med centrum via 
Västerlånggatan. 

Sinnenas park har fått ny belysning i samband med återställningen av parken efter att fjärrvärmeledningen 
EMC dragits igenom parken. Även vissa buskage har renoverats. Stora kostnader och högt tryck från 
invånare att uppföra fler belysta gång- och cykelstråk har medfört att budgeten för trygghetsskapande 
åtgärder har dragits över. Totalt för hela Tekniska nämnden behöver budgeten för trygghetsskapande 
åtgärder utökas för att möte invånarnas krav och förväntningar. 

Röjningar av stadsnära skog med fokus på trygghet har genomförts på Hässleholmen, Boda, Brämhult, 
samt i Fristad och Viskafors. 
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På Brämhult och Boda har gång- och cykelvägar i parkmark fått nya grindar som hindrar oönskad biltrafik 
i och omkring parker där många människor vistas. 

Renoveringar av vegetationsytor på stadsdelen Sjöbo har genomförts för att öka tryggheten inom 
projektet Framtid Sjöbo. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2019 

Utgift 
2019 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

VÄGHÅLLNING        

Attraktiv Stad  1 416 3 342 -1 926   2 

Diverse mindre gatu- 
och broarbeten 

 5 428 3 513 1 915 1 915  2 

varav 
byggbonusanslag 

  102     

Gång- och cykelvägar  24 406 25 605 -1 199   2 

varav 
byggbonusanslag 

  8 388     

Kollektivtrafik  10 890 4 900 5 990 5 990  2 

varav 
byggbonusanslag 

  1 036     

Upprustning 
centrummiljöer 

 6 063 1 720 4 343 4 343  2 

Ny Nybro 44 000 6 811 5 346 1 465 1 465 44 000 2 

Promenadstråk utmed 
Viskan 

 4 700 1 654 3 046 3 046  2 

DRIFT) Bullersanering  0 0 0 4 612  2 

        

PARKVERKSAMHET        

Kronängsparken 18 000 0 67 -67  18 000 1 

Papperskorgar 4 000 1 520 1 766 -246   3 

Summa 66 000 61 234 47 913 13 321 21 371 62 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 
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Analys 

I tabellen ovan ingår delar (investeringar) som hör till "Byggbonusprojekt". Total sammanställning för 
både drift och investeringar redovisas nedan. 

 

 

Attraktiv stad 

Från anslagna medel under 2019 finansierades ombyggnaden av Lilla Brogatan mellan Västerlånggatan 
och Allégatan varvid cykelbanan kompletterade det öst/västliga cykelstråket genom centrum. Enligt den 
plan som Tekniska nämnden tagit fram för julbelysning i centrum inköptes ny julbelysning för 265 tkr. 
Av tillgängliga medel på 1 416 tkr har 3 342 tkr förbrukats till beskrivna projekt. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

Inom ramen för anslagna medel har trafiksäkerhetsåtgärder, ombyggnad av kollektivtrafikhållplatser och 
gångbanor utförts under året. Ny vägvisning har utförts för området Akademiplatsen/Simonsland. I 
samband med upprustning av Sjöbo torg pågår arbete med att ersätta det signalreglerade övergångsstället 
på Fristadsvägen vid Sjöbo Torggata med en gångöverfart. Arbetena kommer att färdigställas i början av 
2020.  Kompletteringsarbeten har gjorts för cirkulationsplatsen vid Symfonigatan/Orkestervägen. Av 
tillgängliga medel på 5 428 tkr har 3 513 tkr upparbetats varav 102 tkr utgör byggbonusanslag. 

Gång- och cykelvägar (GC) 

Cykelbanor har under året byggts ut längs Kärrgatan, Kyrkvägen, Gässlösavägen, Viaredsvägen, 
Symfonigatan, Jössagatan och Lilla Brogatan. Utbyggnad har påbörjats längs Brämhultsvägen mellan 
Vedensgatan och Fjärde Villagatan som kommer att färdigställas under 2020. Av anslagna medel för GC-
vägar på 24 406 tkr upparbetades 25 605 tkr, varav 8 150 tkr utgör byggbonusanslag. Här ingår även 
investeringsutgifter för Cykelparkering, varav 238 tkr utgör byggbonusanslag. Statsbidrag för denna 
projektgrupp har erhållits med 3 377 tkr. 

Kollektivtrafik 

Av tillgängliga medel på 10 890 tkr har 3 865 tkr nyttjats för ombyggnad av busshållplatser utmed linje 8 
samt en större ombyggnad av busshållplatsen vid Hulta torg. Utmed Kungsgatan gjordes utbyte av hela 
trafiksignalanläggningen då tidigare styrutrustning inte medgav införande av RAKEL-system för 
bussprioritering som varit Västtrafiks önskemål. Statsbidrag för denna projektgrupp har erhållits med 
1 202 tkr. 
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I förbrukade medel ingår också projekten för bussprio Göteborgsvägen etapp 1 och 2 enligt särskild 
beskrivning. 

Framkomlighet för kollektivtrafiken har varit ledstjärna för ombyggnadsarbetena längs Göteborgsvägen. 
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Sandlidsgata/Industrigatan har utförts liksom busskörfält på ömse 
sidor av cirkulationsplatsen. Arbetena slutfördes under 2019. Under året påbörjades projektering av etapp 
2 mellan Tullamotet och Särlaskolan. Byggnation av etapp 2 beräknas utföras till den omfattning som 
budgeten tillåter. Inom anslagna medel för byggbonus finns totalt 12 000 tkr tillgängliga, hittills har 
5 576 tkr totalt nyttjats varav 1 036 tkr under 2019 för utförda åtgärder. Statsbidrag för denna 
projektgrupp har erhållits med 994 tkr. 

Upprustning centrummiljöer 

Under 2019 har ombyggnation av Sjöbo Torg utförts. På grund av långa leveranstider på armaturer för 
belysning kommer kompletteringsarbetena att utföras första halvåret 2020. 1 720 tkr av tillgängliga medel 
på 6 063 tkr har nyttjats under året. 

Nybron, gångstråk Resecentrum-kongresshus 

Projektering inför utbytet av Nybron har gått vidare med utökade utredningar i form av miljö-
konsekvensbeskrivning och geotekniska utredningar efter det utökade samråd Länsstyrelsen beslutade. 
Utbyggnad av gångstråket som påbörjades längs Stationsgatan mellan stationshuset och Sven Eriksons-
gatan under 2018 färdigställdes under året. Av tillgängliga medel under 2019 på 6 811 tkr har 5 346 tkr 
nyttjats. 

Promenadstråk längs Viskan 

Under 2019 har Viskanpromenaden i Knalleland mellan Evedalsgatan och Ålgårdsfallet färdigställts. Av 
tillgängliga medel under 2019 på 4 700 tkr har 1 654 tkr nyttjats. 

Kronängsparken 

Kostnader för förstudien för kommande projekt att anlägga och renovera Kronängsparken har redovisats 
på projektets konto. 

Papperskorgar 

Projektet att testa och köpa in en ny smart papperskorg och implementera dem i skötseln av parker, gator 
och torg har fallit väl ut. Borås Stad har genom Tekniska nämnden köpt in 92 st enheter som placerats 
ut med tyngdpunkt i centrum men även i naturreservat och serviceorter. Under 2019 samlade samtliga 
enheter in 649 000 liter komprimerat skräp. 

Med en flotta av smarta papperskorgar kan verksamheten spara kostnader för tömning av papperskorgar 
och på så vis omfördela resurser till andra moment inom respektive skötselområde för gata och park. 

Budgeten för projektet under 2019 var 1 520 tkr och resultatet blev en kostnad på 1 766 tkr. Orsaken till 
fördyringen av projektet berodde på ökade kostnader för markarbeten vid installation av enheterna, samt 
satsningar på informationsmaterial för fimpar i samband med att den nya lagen om förbud mot att fimpa 
på allmän plats trädde i kraft vid halvårsskiftet. 



2020-02-13
DB1 (inkl int.mp)

Årsredovisning 2019

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 3 737 3 918 3 515 3 362 -153
Avgifter och övriga intäkter 115 593 140 243 101 672 129 033 27 360

SUMMA INTÄKTER 119 330 144 161 105 187 132 395 27 207

Kostnader
Personalkostnader -54 272 -59 554 -62 731 -61 857 874
Lokal- och markhyror -14 257 -14 279 -11 490 -16 172 -4 683
Material och övriga tjänster -208 111 -247 787 -201 091 -233 405 -32 314
Kapitalkostnader -38 400 -41 754 -43 020 -43 019 1

SUMMA KOSTNADER -315 040 -363 374 -318 332 -354 453 -36 121

Buffert (endast i budget) -2 400 2 400

Nettokostnad -195 709 -219 213 -215 545 -222 059 -6 514

Kommunbidrag 200 800 209 204 215 545 215 545 0

Resultat efter kommunbidrag 5 091 -10 009 0 -6 514 -6 514

Godkänt ianspråktaget ack resultat 0

Resultat jfr med tillgängliga medel 5 091 -10 009 0 -6 514 -6 514

Ackumulerat resultat 26 178 0



2020-02-13
DB1 Persontransporter

Årsredovisning 2019

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen Ram: Persontransporter
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 168 162 0 159 159
Avgifter och övriga intäkter 12 020 13 919 12 580 15 291 2 711

SUMMA INTÄKTER 12 188 14 081 12 580 15 450 2 870

Kostnader
Personalkostnader -16 871 -18 048 -16 741 -19 151 -2 410
Lokal- och markhyror -1 028 -1 025 -973 -1 137 -165
Material och övriga tjänster -62 360 -66 997 -62 666 -71 048 -8 382

SUMMA KOSTNADER -80 258 -86 071 -80 380 -91 337 -10 957

Buffert (endast i budget) -1 000 1 000

Nettokostnad -68 070 -71 989 -68 800 -75 887 -7 087

Kommunbidrag 64 200 66 550 68 800 68 800 0

Resultat efter kommunbidrag -3 870 -5 439 0 -7 087 -7 087

Godkänt ianspråktaget ack resultat 0

Resultat jfr med tillgängliga medel -3 870 -5 439 0 -7 087 -7 087

Ackumulerat resultat  0 0 0



2020-02-13
DB1 övrigt ram

Årsredovisning 2019

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen Ram: Gata, skog, park m m 
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 3 569 3 756 3 515 3 203 -312
Avgifter och övriga intäkter 103 573 126 324 89 092 113 741 24 649

SUMMA INTÄKTER 107 142 130 080 92 607 116 945 24 337

Kostnader
Personalkostnader -37 401 -41 505 -45 990 -42 706 3 284
Lokal- och markhyror -13 229 -13 254 -10 517 -15 035 -4 518
Material och övriga tjänster -145 751 -180 790 -138 425 -162 357 -23 932
Kapitalkostnader -38 400 -41 754 -43 020 -43 019 1

SUMMA KOSTNADER -234 781 -277 304 -237 952 -263 116 -25 164

Buffert (endast i budget) -1 400 1 400

Nettokostnad -127 639 -147 224 -146 745 -146 172 573

Kommunbidrag 136 600 142 654 146 745 146 745 0

Resultat efter kommunbidrag 8 961 -4 570 0 573 573

Godkänt ianspråktaget ack resultat 0

Resultat jfr med tillgängliga medel 8 961 -4 570 0 573 573

Ackumulerat resultat  21 606



2020-02-13 VHT 06 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
06 Personaladministration
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 138 264 350 272 -78

SUMMA INTÄKTER 138 264 350 272 -78

Kostnader
Material och övriga tjänster -138 -264 -350 -272 78

SUMMA KOSTNADER -138 -264 -350 -272 78

RESULTAT 0 0 0 0 0



2020-02-13 VHT 08 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
08 Särskilda servicefunktioner
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 11 917 13 029 12 870 12 801 -69

SUMMA INTÄKTER 11 917 13 029 12 870 12 801 -69

Kostnader
Personalkostnader -8 393 -9 317 -9 411 -9 360 52
Lokal- och markhyror -787 -789 -691 -864 -173
Material och övriga tjänster -5 876 -5 740 -5 843 -5 608 234

SUMMA KOSTNADER -15 057 -15 846 -15 945 -15 832 113

RESULTAT -3 140 -2 817 -3 075 -3 031 44



2020-02-13 VHT 10 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
10 Nämnd- och styrelseverksamhet
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 1 379 1 341 1 475 1 708 233

SUMMA INTÄKTER 1 379 1 341 1 475 1 708 233

Kostnader
Personalkostnader -1 217 -1 125 -1 256 -1 530 -274
Lokal- och markhyror 0 0 0 -1 -1
Material och övriga tjänster -163 -216 -219 -177 41

SUMMA KOSTNADER -1 379 -1 341 -1 475 -1 708 -233

RESULTAT 0 0 0 0 0



2020-02-13 VHT 22 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
22 Markförsörjning och bostadsförbättring
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 157 161 135 0 -135
Avgifter och övriga intäkter 65 10 10 180 170

SUMMA INTÄKTER 222 171 145 180 35

Kostnader
Personalkostnader -297 -360 -382 -375 7
Lokal- och markhyror -78 -56 -57 -57 0
Material och övriga tjänster -839 -756 -776 -743 33

SUMMA KOSTNADER -1 213 -1 172 -1 215 -1 175 40

RESULTAT -991 -1 000 -1 070 -995 75



2020-02-13 VHT 26 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
26 Miljö- och hälsoskydd
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 3 308 3 333 3 380 3 040 -340
Avgifter och övriga intäkter 512 528 314 757 443

SUMMA INTÄKTER 3 820 3 861 3 694 3 797 103

Kostnader
Personalkostnader -1 143 -1 230 -1 247 -1 266 -18
Lokal- och markhyror -70 -206 -102 -84 18
Material och övriga tjänster -5 582 -6 201 -6 545 -5 870 675

SUMMA KOSTNADER -6 794 -7 638 -7 894 -7 220 674

RESULTAT -2 974 -3 777 -4 200 -3 423 777



2020-02-13 VHT 30 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
30 Väghållning inom tätort
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 4 238 28 982 3 700 4 788 1 088

SUMMA INTÄKTER 4 238 28 982 3 700 4 788 1 088

Kostnader
Personalkostnader -11 769 -12 688 -14 486 -13 223 1 263
Lokal- och markhyror -4 214 -3 500 -813 -4 195 -3 382
Material och övriga tjänster -30 116 -39 291 -30 850 -37 110 -6 260
Kapitalkostnader -31 770 -34 613 -35 290 -35 292 -2

SUMMA KOSTNADER -77 870 -90 091 -81 438 -89 819 -8 381

RESULTAT -73 633 -61 108 -77 738 -85 032 -7 293



2020-02-13 VHT 31 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
31 Väghållning inom tätort
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 104 120 0 134 134
Avgifter och övriga intäkter 207 170 0 17 894 17 894

SUMMA INTÄKTER 310 291 0 18 027 18 027

Kostnader
Lokal- och markhyror -5 881 -6 377 -7 000 -7 446 -446
Material och övriga tjänster -24 035 -53 341 -29 277 -42 899 -13 622

SUMMA KOSTNADER -29 915 -59 718 -36 277 -50 345 -14 068

RESULTAT -29 605 -59 427 -36 277 -32 318 3 959



2020-02-13 VHT 32 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
32 Parkering
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 21 254 20 778 19 500 19 280 -220

SUMMA INTÄKTER 21 254 20 778 19 500 19 280 -220

Kostnader
Personalkostnader -474 -166 -539 0 539
Lokal- och markhyror 0 0 -20 0 20
Material och övriga tjänster -7 846 -7 561 -7 980 -7 477 503

SUMMA KOSTNADER -8 320 -7 728 -8 540 -7 477 1 062

RESULTAT 12 934 13 050 10 960 11 802 842



2020-02-13 VHT 33 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
33 Enskilda vägar utanför tätort
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter

Kostnader
Material och övriga tjänster -2 510 -2 230 -2 500 -2 426 74

SUMMA KOSTNADER -2 510 -2 230 -2 500 -2 426 74

RESULTAT -2 510 -2 230 -2 500 -2 426 74



2020-02-13 VHT 34 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
34 Övriga väghållningsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 18 14 0 14 14

SUMMA INTÄKTER 18 14 0 14 14

Kostnader
Lokal- och markhyror -127 -138 0 -141 -141
Material och övriga tjänster -904 -1 052 -1 670 -1 013 657

SUMMA KOSTNADER -1 031 -1 190 -1 670 -1 154 516

RESULTAT -1 014 -1 176 -1 670 -1 139 531



2020-02-13 VHT 36 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
36 Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 0 35 20 24 4

SUMMA INTÄKTER 0 35 20 24 4

Kostnader
Personalkostnader -12 -17 0 -1 -1
Lokal- och markhyror -177 -149 -170 -174 -4
Material och övriga tjänster -135 -204 -200 -238 -38

SUMMA KOSTNADER -324 -370 -370 -412 -42

RESULTAT -324 -336 -350 -389 -39



2020-02-13 VHT 37 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
37 Parkverksamhet
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 885 395 150 577 427

SUMMA INTÄKTER 885 395 150 577 427

Kostnader
Personalkostnader -2 612 -2 832 -3 144 -2 988 156
Lokal- och markhyror -416 -545 -163 -558 -396
Material och övriga tjänster -15 162 -14 511 -15 143 -16 144 -1 001
Kapitalkostnader -6 629 -7 142 -7 730 -7 727 3

SUMMA KOSTNADER -24 820 -25 029 -26 180 -27 418 -1 238

RESULTAT -23 935 -24 634 -26 030 -26 841 -811



2020-02-13 VHT 39 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
39 Sidoordnad verksamhet
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 42 316 37 741 25 000 29 114 4 114

SUMMA INTÄKTER 42 316 37 741 25 000 29 114 4 114

Kostnader
Material och övriga tjänster -37 316 -32 790 -20 000 -24 114 -4 114

SUMMA KOSTNADER -37 316 -32 790 -20 000 -24 114 -4 114

RESULTAT 5 000 4 950 5 000 5 000 0



2020-02-13 VHT 42 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
42 Idrotts- och fritidsanläggningar
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 0 101 0 0 0
Avgifter och övriga intäkter 239 179 206 230 24

SUMMA INTÄKTER 239 280 206 230 24

Kostnader
Personalkostnader -329 -332 -362 -347 15
Lokal- och markhyror -36 -37 -40 -39 1
Material och övriga tjänster -621 -667 -554 -618 -65

SUMMA KOSTNADER -986 -1 036 -956 -1 005 -49

RESULTAT -747 -756 -750 -775 -25



2020-02-13 VHT 57 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
57 Näringsliv
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 18 431 20 276 22 878 23 175 297

SUMMA INTÄKTER 18 431 20 276 22 878 23 175 297

Kostnader
Personalkostnader -1 248 -1 486 -1 748 -1 661 87
Lokal- och markhyror -198 -228 -245 -225 20
Material och övriga tjänster -11 324 -12 535 -15 105 -14 259 846

SUMMA KOSTNADER -12 771 -14 249 -17 098 -16 145 952

RESULTAT 5 660 6 027 5 780 7 030 1 250



2020-02-13 VHT 59 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
59 Kommunikation
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter

Kostnader
Material och övriga tjänster -295 -299 -325 -319 6

SUMMA KOSTNADER -295 -299 -325 -319 6

RESULTAT -295 -299 -325 -319 6



2020-02-13 VHT 63 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
63 Obligatorisk särskola
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 1 814 1 881 0 1 1

SUMMA INTÄKTER 1 814 1 881 0 1 1

Kostnader
Personalkostnader -5 991 -6 426 -5 425 -5 215 210
Lokal- och markhyror -305 -296 -338 -294 43
Material och övriga tjänster -2 904 -4 061 -3 148 -3 239 -92

SUMMA KOSTNADER -9 199 -10 783 -8 910 -8 748 162

RESULTAT -7 385 -8 902 -8 910 -8 748 162



2020-02-13 VHT 68 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
68 Gymnasiesärskola
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 0 0 0 0 0

SUMMA INTÄKTER 0 0 0 0 0

Kostnader
Personalkostnader -1 037 -977 -1 215 -2 218 -1 003
Lokal- och markhyror -92 -72 -100 -125 -25
Material och övriga tjänster -707 -670 -815 -1 370 -555

SUMMA KOSTNADER -1 835 -1 720 -2 130 -3 713 -1 583

RESULTAT -1 835 -1 720 -2 130 -3 712 -1 582



2020-02-13 VHT 79 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
79 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 168 162 0 159 159
Avgifter och övriga intäkter 6 659 7 994 6 380 8 936 2 556

SUMMA INTÄKTER 6 828 8 157 6 380 9 095 2 715

Kostnader
Personalkostnader -9 342 -10 120 -9 559 -9 545 14
Lokal- och markhyror -226 -230 -235 -237 -2
Material och övriga tjänster -55 969 -59 357 -56 556 -63 059 -6 503

SUMMA KOSTNADER -65 537 -69 707 -66 350 -72 840 -6 490

RESULTAT -58 709 -61 550 -59 970 -63 745 -3 775



2020-02-13 VHT 83 Årsredovisning 2019

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
83 Arbetsmarknadsinsatser
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 0 41 0 30 30
Avgifter och övriga intäkter 5 522 6 624 6 610 7 300 690

SUMMA INTÄKTER 5 522 6 665 6 610 7 330 720

Kostnader
Personalkostnader -10 408 -12 478 -13 957 -12 479 1 478
Lokal- och markhyror -1 650 -1 656 -1 517 -1 733 -216
Material och övriga tjänster -5 670 -6 039 -5 636 -6 389 -753

SUMMA KOSTNADER -17 729 -20 173 -21 110 -20 600 510

RESULTAT -12 207 -13 507 -14 500 -13 270 1 230



2020-02-13 VHT 065 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
065 Personalservering
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 138 264 350 272 -78

SUMMA INTÄKTER 138 264 350 272 -78

Kostnader
Material och övriga tjänster -138 -264 -350 -272 78

SUMMA KOSTNADER -138 -264 -350 -272 78

RESULTAT 0 0 0 0 0



2020-02-13 VHT 080 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
080 Administrativa verksamheter
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 5 509 6 286 6 095 6 399 304

SUMMA INTÄKTER 5 509 6 286 6 095 6 399 304

Kostnader
Personalkostnader -5 878 -6 748 -6 735 -6 708 27
Lokal- och markhyror -381 -362 -391 -382 9
Material och övriga tjänster -2 250 -2 176 -2 044 -2 385 -341

SUMMA KOSTNADER -8 509 -9 286 -9 170 -9 475 -305

RESULTAT -3 000 -3 000 -3 075 -3 076 -1



2020-02-13 VHT 083 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
083 Teknisk service
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter

Kostnader

RESULTAT 0 0 0 0 0



2020-02-13 VHT 087 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
087 Bilpool
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 6 408 6 742 6 775 6 402 -373

SUMMA INTÄKTER 6 408 6 742 6 775 6 402 -373

Kostnader
Personalkostnader -2 515 -2 569 -2 676 -2 652 24
Lokal- och markhyror -406 -427 -300 -482 -182
Material och övriga tjänster -3 627 -3 564 -3 799 -3 223 576

SUMMA KOSTNADER -6 548 -6 559 -6 775 -6 357 418

RESULTAT -140 183 0 45 45



2020-02-13 VHT 107 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
107 Tekniska nämnden
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 1 379 1 341 1 475 1 708 233

SUMMA INTÄKTER 1 379 1 341 1 475 1 708 233

Kostnader
Personalkostnader -1 217 -1 125 -1 256 -1 530 -274
Lokal- och markhyror 0 0 0 -1 -1
Material och övriga tjänster -163 -216 -219 -177 41

SUMMA KOSTNADER -1 379 -1 341 -1 475 -1 708 -233

RESULTAT 0 0 0 0 0



2020-02-13 VHT 223 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
223 Mark- och fastighetsreserv
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 157 161 135 0 -135
Avgifter och övriga intäkter 65 10 10 180 170

SUMMA INTÄKTER 222 171 145 180 35

Kostnader
Personalkostnader -297 -360 -382 -375 7
Lokal- och markhyror -78 -56 -57 -57 0
Material och övriga tjänster -839 -756 -776 -743 33

SUMMA KOSTNADER -1 213 -1 172 -1 215 -1 175 40

RESULTAT -991 -1 000 -1 070 -995 75



2020-02-13 VHT 267 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
267 Naturreservat
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 168 248 70 107 37
Avgifter och övriga intäkter 203 269 0 451 451

SUMMA INTÄKTER 372 517 70 558 488

Kostnader
Personalkostnader -518 -542 -570 -575 -4
Lokal- och markhyror -26 -145 -52 -34 18
Material och övriga tjänster -1 004 -1 331 -998 -1 050 -53

SUMMA KOSTNADER -1 548 -2 018 -1 620 -1 659 -39

RESULTAT -1 177 -1 501 -1 550 -1 101 449



2020-02-13 VHT 268 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
268 Övriga miljöskyddsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 3 140 3 085 3 310 2 932 -378
Avgifter och övriga intäkter 308 260 314 306 -8

SUMMA INTÄKTER 3 449 3 344 3 624 3 238 -386

Kostnader
Personalkostnader -625 -688 -677 -691 -14
Lokal- och markhyror -44 -61 -50 -50 0
Material och övriga tjänster -4 578 -4 870 -5 547 -4 819 728

SUMMA KOSTNADER -5 246 -5 620 -6 274 -5 561 713

RESULTAT -1 797 -2 276 -2 650 -2 323 327



2020-02-13 VHT 301 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
301 Planering, projektering, trafik, entreprenad
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 4 230 4 953 3 700 4 780 1 080

SUMMA INTÄKTER 4 230 4 953 3 700 4 780 1 080

Kostnader
Personalkostnader -11 760 -12 676 -14 486 -13 223 1 263
Lokal- och markhyror -873 -841 -813 -882 -69
Material och övriga tjänster -3 984 -5 099 -4 427 -4 915 -488
Kapitalkostnader -31 770 -34 613 -35 290 -35 292 -2

SUMMA KOSTNADER -48 387 -53 229 -55 015 -54 311 704

RESULTAT -44 157 -48 277 -51 315 -49 532 1 784



2020-02-13 VHT 303 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
303 Huvudgator
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 8 24 030 0 8 8

SUMMA INTÄKTER 8 24 030 0 8 8

Kostnader
Personalkostnader -10 -12 0 0 0
Lokal- och markhyror -3 342 -2 658 0 -3 313 -3 313
Material och övriga tjänster -26 132 -34 191 -26 423 -32 195 -5 772

SUMMA KOSTNADER -29 483 -36 861 -26 423 -35 508 -9 085

RESULTAT -29 476 -12 832 -26 423 -35 500 -9 077



2020-02-13 VHT 313 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
313 Lokalgator
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 164 159 0 12 000 12 000

SUMMA INTÄKTER 164 159 0 12 000 12 000

Kostnader
Lokal- och markhyror -4 949 -5 069 -5 700 -5 901 -201
Material och övriga tjänster -15 156 -32 313 -21 868 -28 808 -6 940

SUMMA KOSTNADER -20 104 -37 382 -27 568 -34 709 -7 141

RESULTAT -19 940 -37 223 -27 568 -22 708 4 860



2020-02-13 VHT 316 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
316 Vägföreningsvägar
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 104 120 0 134 134
Avgifter och övriga intäkter 43 11 0 5 893 5 893

SUMMA INTÄKTER 146 132 0 6 027 6 027

Kostnader
Lokal- och markhyror -932 -1 308 -1 300 -1 545 -245
Material och övriga tjänster -8 859 -21 011 -7 409 -13 686 -6 277

SUMMA KOSTNADER -9 791 -22 319 -8 709 -15 231 -6 522

RESULTAT -9 645 -22 188 -8 709 -9 205 -496



2020-02-13 VHT 319 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
319 Väghållning, investeringsverksamhet
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter

Kostnader
Material och övriga tjänster -20 -17 0 -405 -405

SUMMA KOSTNADER -20 -17 0 -405 -405

RESULTAT -20 -17 0 -405 -405



2020-02-13 VHT 323 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
323 Parkering
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 21 254 20 778 19 500 19 280 -220

SUMMA INTÄKTER 21 254 20 778 19 500 19 280 -220

Kostnader
Personalkostnader -474 -166 -539 0 539
Lokal- och markhyror 0 0 -20 0 20
Material och övriga tjänster -7 846 -7 561 -7 980 -7 477 503

SUMMA KOSTNADER -8 320 -7 728 -8 540 -7 477 1 062

RESULTAT 12 934 13 050 10 960 11 802 842



2020-02-13 VHT 336 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
336 Enskilda vägar utanför tätort
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter

Kostnader
Material och övriga tjänster -2 510 -2 230 -2 500 -2 426 74

SUMMA KOSTNADER -2 510 -2 230 -2 500 -2 426 74

RESULTAT -2 510 -2 230 -2 500 -2 426 74



2020-02-13 VHT 348 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
348 Övriga väghållningsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 18 14 0 14 14

SUMMA INTÄKTER 18 14 0 14 14

Kostnader
Lokal- och markhyror -127 -138 0 -141 -141
Material och övriga tjänster -904 -1 052 -1 670 -1 013 657

SUMMA KOSTNADER -1 031 -1 190 -1 670 -1 154 516

RESULTAT -1 014 -1 176 -1 670 -1 139 531



2020-02-13 VHT 369 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 0 35 20 24 4

SUMMA INTÄKTER 0 35 20 24 4

Kostnader
Personalkostnader -12 -17 0 -1 -1
Lokal- och markhyror -177 -149 -170 -174 -4
Material och övriga tjänster -135 -204 -200 -238 -38

SUMMA KOSTNADER -324 -370 -370 -412 -42

RESULTAT -324 -336 -350 -389 -39



2020-02-13 VHT 373 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
373 Parker och lekplatser
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 885 395 150 577 427

SUMMA INTÄKTER 885 395 150 577 427

Kostnader
Personalkostnader -2 612 -2 832 -3 144 -2 988 156
Lokal- och markhyror -416 -545 -163 -558 -396
Material och övriga tjänster -15 162 -14 511 -15 143 -16 144 -1 001
Kapitalkostnader -6 629 -7 142 -7 730 -7 727 3

SUMMA KOSTNADER -24 820 -25 029 -26 180 -27 418 -1 238

RESULTAT -23 935 -24 634 -26 030 -26 841 -811



2020-02-13 VHT 393 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
393 Sidoordnad verksamhet
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 42 316 37 741 25 000 29 114 4 114

SUMMA INTÄKTER 42 316 37 741 25 000 29 114 4 114

Kostnader
Material och övriga tjänster -37 316 -32 790 -20 000 -24 114 -4 114

SUMMA KOSTNADER -37 316 -32 790 -20 000 -24 114 -4 114

RESULTAT 5 000 4 950 5 000 5 000 0



2020-02-13 VHT 428 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
428 Övriga fritidsanläggningar
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 0 101 0 0 0
Avgifter och övriga intäkter 239 179 206 230 24

SUMMA INTÄKTER 239 280 206 230 24

Kostnader
Personalkostnader -329 -332 -362 -347 15
Lokal- och markhyror -36 -37 -40 -39 1
Material och övriga tjänster -621 -667 -554 -618 -65

SUMMA KOSTNADER -986 -1 036 -956 -1 005 -49

RESULTAT -747 -756 -750 -775 -25



2020-02-13 VHT 574 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
574 Torgplatser
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter

Kostnader
Material och övriga tjänster -125 -135 -150 -155 -5

SUMMA KOSTNADER -125 -135 -150 -155 -5

RESULTAT -125 -135 -150 -155 -5



2020-02-13 VHT 576 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
576 Bekvämlighetsinrättningar
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter

Kostnader
Lokal- och markhyror -51 -62 -70 -64 6
Material och övriga tjänster 0 0 0 -1 -1

SUMMA KOSTNADER -51 -62 -70 -65 5

RESULTAT -51 -62 -70 -65 5



2020-02-13 VHT 578 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
578 Skogsdrift
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 18 431 20 276 22 878 23 175 297

SUMMA INTÄKTER 18 431 20 276 22 878 23 175 297

Kostnader
Personalkostnader -1 248 -1 486 -1 748 -1 661 87
Lokal- och markhyror -147 -166 -175 -161 13
Material och övriga tjänster -11 199 -12 400 -14 955 -14 103 852

SUMMA KOSTNADER -12 595 -14 052 -16 878 -15 925 952

RESULTAT 5 836 6 224 6 000 7 249 1 249



2020-02-13 VHT 591 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
591 Flygplatser
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter

Kostnader
Material och övriga tjänster -295 -299 -325 -319 6

SUMMA KOSTNADER -295 -299 -325 -319 6

RESULTAT -295 -299 -325 -319 6



2020-02-13 VHT 634 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
634 Skolskjutsar obl särskola
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 1 814 1 881 0 1 1

SUMMA INTÄKTER 1 814 1 881 0 1 1

Kostnader
Personalkostnader -5 991 -6 426 -5 425 -5 215 210
Lokal- och markhyror -305 -296 -338 -294 43
Material och övriga tjänster -2 904 -4 061 -3 148 -3 239 -92

SUMMA KOSTNADER -9 199 -10 783 -8 910 -8 748 162

RESULTAT -7 385 -8 902 -8 910 -8 748 162



2020-02-13 VHT 684 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
684 Skolskjutsar gymn sär
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter 0 0 0 0 0

SUMMA INTÄKTER 0 0 0 0 0

Kostnader
Personalkostnader -1 037 -977 -1 215 -2 218 -1 003
Lokal- och markhyror -92 -72 -100 -125 -25
Material och övriga tjänster -707 -670 -815 -1 370 -555

SUMMA KOSTNADER -1 835 -1 720 -2 130 -3 713 -1 583

RESULTAT -1 835 -1 720 -2 130 -3 712 -1 582



2020-02-13 VHT 797 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
797 Färdtjänst
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 168 162 0 159 159
Avgifter och övriga intäkter 6 659 7 994 6 380 8 936 2 556

SUMMA INTÄKTER 6 828 8 157 6 380 9 095 2 715

Kostnader
Personalkostnader -9 342 -10 120 -9 559 -9 545 14
Lokal- och markhyror -226 -230 -235 -237 -2
Material och övriga tjänster -55 969 -59 357 -56 556 -63 059 -6 503

SUMMA KOSTNADER -65 537 -69 707 -66 350 -72 840 -6 490

RESULTAT -58 709 -61 550 -59 970 -63 745 -3 775



2020-02-13 VHT 832 Årsredovisning 2019

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
832 Arbetsmarknadsinsatser
Belopp i tkr

Redovisning Redovisning Årsbudget Redovisning Avvikelse
2017 2018 2019 2019

Intäkter
Statsbidrag 0 41 0 30 30
Avgifter och övriga intäkter 5 522 6 624 6 610 7 300 690

SUMMA INTÄKTER 5 522 6 665 6 610 7 330 720

Kostnader
Personalkostnader -10 408 -12 478 -13 957 -12 479 1 478
Lokal- och markhyror -1 650 -1 656 -1 517 -1 733 -216
Material och övriga tjänster -5 670 -6 039 -5 636 -6 389 -753

SUMMA KOSTNADER -17 729 -20 173 -21 110 -20 600 510

RESULTAT -12 207 -13 507 -14 500 -13 270 1 230
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Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta Borås Stads 
Riktlinjer för trädvårdsarbete och översänder dem till Kommunstyrelsen för 
vidare handläggning.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 
fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvar för att styrdokument om träd 
tas fram i enlighet med motionens intentioner. Efter att Samråd 2 har 
genomförts har Tekniska nämnden sammanställt samtliga remisser och 
översänder Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbetet till Kommunstyrelsen för 
vidare handläggning.             

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete  
2. Remissammanställning -  Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för 
trädvårdsarbete                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: XX 2019
Revideras av: Tekniska nämnden
Gäller för: Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbygg-
nadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB Bostäder i 
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem 
AB, Industribyggnader i Borås AB
Gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Riktlinjer för trädvårds
arbete i Borås Stad
Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i 
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Betydelsefulla urbana träd och stadsnära trädmiljöer 
Solitära träd och trädmiljöer bör bevaras då de har stora biologiska, estetiska, historiska 
och arkitektoniska värden. De har också ekonomiska och pedagogiska värden. Med varje 
enskilt äldre och större träd som går förlorat försvinner dessa värden. Således är skyddet 
på individnivå viktigt och bör respekteras av alla aktörer inom kommunen.

Borås Stad bör verka för att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i historiska 
kulturmiljöer och träd med biologisk betydelse skyddas. Det innebär att vid exploatering 
och detaljplanering skyddas värdefulla befintliga träd och trädmiljöer genom kartläggning, 
tydliga skydds- och buffertzoner under byggnationstiden samt för- och efterbesiktning.

Exempel trädmiljöer är:
• Almarna vid Hemgården, Allégatan

• Skogstallarna i och omkring stadsdelarna Byttorp och Tullen

• Flertalet olika sorters alm i stadsdelen Norrby

• Ekarna i och omkring Ollonstupet i stadsdelen Trandared och Hulta

• Björkarna i och omkring stadsdelen Sjöbo

• Askallén genom orten Bredared

• Stora torgets trädarkader med glanslind

• Bok- och tallbeståndet i Annelundsparken

• Skogstallarna i serviceorten Fristad

• Skogsalmarna på kvarteret Svanen

Exempel solitära karaktäristiska träd är:
• Lönnen vid Anna Lindhs park

• Eken vid Alingsåsvägen

• Almen i Sinnenas park

• Tallen vid Ramnavallen

Trädens behov av livsrum bör beaktas vid detaljplanering  
och projektering
Träd bör beredas tillräckligt med fredat utrymme för att få en god tillväxt samt nå naturlig 
slutstorlek för sin art. För det krävs utrymme enligt branschstandard både ovan och under 
mark. 

Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord
Vid nyttjande av kommunens mark, till exempel markarbeten, evenemang eller 
uppställning avsätts tillräckligt med utrymme så att träd inom området ej påverkas. Med 
tillräckligt utrymme menas trädets dropzon + 2 meter i en cirkel runt trädets stam, enligt 
branschstandard. På så vis skyddas trädets rötter, stam samt krona från oavsiktlig påverkan.
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Vikten av att träds vitalitet säkerställs och vid behov  
förbättras
Borås Stads trädvårdsarbete bör ske med miljöhänsyn och med metoder som främjar 
trädens hälsa på lång sikt, samt upprätthålla säkerheten för människor och egendom. 
Gröna ytor där träd kan erbjudas goda livsrum ska i största möjliga mån bibehållas samt 
där det ges möjlighet även utökas.

Kompensationsåtgärder
Negativa konsekvenser på befintligt trädbestånd bör uppvägas med kompensationsåtgärder. 
Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, återplantering, 
restaurering av skadade miljöer eller långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknar 
skydd.

Verka för ökad kunskap om träd
Borås Stad bör verka för ökad kunskap och ett ökat intresse för träd och deras positiva 
inverkan på stadsmiljön i form av ekosystemtjänster. En ökad förståelse för träd och dess 
värde innebär i förlängningen att färre träd skadas och fälls i samband med exploatering, 
byggnation samt vid större evenemang. 
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Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Servicenämnden 
Servicenämnden instämmer med upprättat förslag. Nämnden bedömer att 
kostnaderna för markentreprenader kommer öka när träden skyddas samt 
tydliga anvisningar för entreprenörer. Servicenämnden välkomnar att en 
trädvårdsplan upprättas.  

Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förslaget. Nämnden påpekar att 
intressekonflikt med befintliga träd kan uppstå vid byggnation och ställer sig 
positiva till att kompensationsåtgärder införs. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget och vill samtidigt betona 
vikten av träd och grönska ur ett folkhälsoperspektiv.  

Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget. Nämnden vill betona trädens betydelse för 
kulturmiljöer.  

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget. Nämnden önskar att man 
förtydligar det gemensamma ansvaret för träd och trädmiljöer. Synpunkter finns 
också på att vård av lövträd längs Viskan saknas som exempel på trädmiljöer. 
Miljöförvaltningen konstaterar att dokumentet är väldigt allmänt hållet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden vill 
framhålla vikten av att dessa riktlinjer kompletteras med en plan för 
tillkommande träd och trädmiljöer. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget över Borås Stads Riktlinjer för 
trädvårdsarbete. Tekniska nämnden ska tillsammans med Kommunstyrelsen ta 
fram en trädplan för Borås Stad. Denna plan ska färdigställas under 2020. 
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Bolag och Råd 
 
AB Bostäder 
Bolaget tillstyrker förslaget. 
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Yttrande över ”En motion för ökad trygghet - i hela 
Borås” 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avge yttrande över 4:e stycket i ”En motion för 
ökad trygghet i hela Borås” enligt följande:        

Sammanfattning  
Tekniska nämnden har getts möjlighet att yttra sig över ”En motion för ökad 
trygghet – i hela Borås” till den del som berör nämndens verksamhetsområde. 
Inom de centrala delarna av Borås utför Tekniska nämnden ett kontinuerligt 
och aktivt arbete för att skapa trygghet och sanera klotter inom de områden och 
ytor som ligger inom nämndens ansvarsområde med de resurser som finns till 
förfogande.  

I serviceorterna är Tekniska nämnden inte väghållare varför trygghetsåtgärder 
såsom trafiksäkerhetsåtgärder och utbyggnad av gång- och cykelvägar oftast blir 
Trafikverkets ansvar att genomföra. Tekniska nämnden har en stödjande 
funktion till de organisationer såsom ortsråden och vägföreningarna som  
verkar i serviceorterna.                                                                                                                         

I  parkmarken som Tekniska nämnden ansvarar för i serviceorterna utförs 
komplettering och nyuppsättning av belysning samt slyröjning utifrån bedömt 
behov och ekonomiska förutsättningar.                                                                                                               

Behov av trygghetsskapande åtgärder i serviceorterna framkommer också vid de 
trygghetsvandringar som Fritids- och folkhälsonämnden planerar, genomför 
och följer upp i nära samarbete med bl.a. Tekniska nämnden.               

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden har getts möjlighet att yttra sig över ”En motion för ökad 
trygghet – i hela Borås”. Den del av motionen som berör nämndens 
verksamhetsområde framgår av 4:e stycket: 

”När det gäller trygghetssatsningar och nolltolerans mot klotter, pågår ett visst, om än 
otillräckligt, arbete i Borås centrala delar. Utanför centrum saneras dock sällan klotter och 
kommunen finansierar eller tar sällan initiativ till trygghetsskapande åtgärder i form av 
smartare trafiklösningar, rensning av sly, bättre belysning eller andra trygghetsskapande 
åtgärder.” 
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Inom de centrala delarna av Borås utför Tekniska nämnden ett kontinuerligt 
och aktivt arbete för att skapa trygghet och sanera klotter inom de områden och 
ytor som ligger inom nämndens ansvarsområde med de resurser som finns till 
förfogande. Med tillsyn och via felanmälningssystemet kan ofta målsättningen 
nås att klottret ska vara borta inom 24 timmar. De anmälningar som görs om 
klotter på de ytor som inte är Tekniska nämndens ansvar förmedlas i möjligaste 
mån till rätt instans. En hindrande faktor för effektivt avhjälpande är att alla 
förvaltningar och bolag ej är anslutna till kommunens felanmälningssystem. 
Glädjande nog kan konstateras att kostnaden för klottersanering under 2019 
minskat tydligt inom Tekniska nämndens verksamhetsområde vilket  
förhoppningsvis är ett tecken på att ett aktivt arbete mot klotter ger resultat. 

I serviceorterna är Tekniska nämnden inte väghållare varför trygghetsåtgärder 
såsom trafiksäkerhetsåtgärder och utbyggnad av gång- och cykelvägar oftast blir 
Trafikverkets ansvar att genomföra. Tekniska nämnden har en stödjande 
funktion till de organisationer såsom ortsråden och vägföreningarna som  
verkar i serviceorterna. Borås stads cykelplan omfattar även utbyggnad av 
cykelvägnätet i hela kommunen oavsett vem som ansvarar för väghållningen. 
Åtgärder utmed det  statliga vägnätet  bekostas ofta helt eller delvis av 
kommunen i syfte att påskynda angelägna projekt utanför centralorten. 

Inom  vägföreningsområden sköter Tekniska nämnden gatunätet enligt avtal. 
För belysningsanläggningarna gäller att vidmakthålla en fungerande belysning 
med samma åtgärdstider på felavhjälpning som övrig belysning. I parkmarken 
som Tekniska nämnden ansvarar för i serviceorterna utförs komplettering och 
nyuppsättning av belysning samt slyröjning utifrån bedömt behov och 
ekonomiska förutsättningar. Klottersanering i serviceorterna är av mindre 
omfattning men utförs vid behov med samma rutiner som i centralorten. 

Behov av trygghetsskapande åtgärder i serviceorterna framkommer också vid de 
trygghetsvandringar som Fritids- och folkhälsonämnden planerar, genomför 
och följer upp i nära samarbete med bl.a. Tekniska nämnden. Vandringarna ger 
möjlighet till dialog kring människors upplevelse av trygghet och förslag till 
åtgärder för att öka tryggheten på orten.    

Sammanfattningsvis kan konstateras att Tekniska nämnden inom centrala delar 
av Borås utför ett kontinuerligt och aktivt arbete för att skapa trygghet och 
sanera klotter inom sitt ansvarsområde. En tydlig minskning av kostnaderna för 
klottersanering under 2019 ger förhoppning om att nedlagt arbete har gett 
resultat. I Serviceorterna är nämndens ansvarsområde mer begränsat då t.ex. 
trafiksäkerhetsåtgärder på vägnätet vilar på andra väghållare framförallt 
Trafikverket. Tekniska nämnden har en stödjande funktion och förmedlar 
förslag och synpunkter till Trafikverket.  I parkmarken som Tekniska nämnden 
ansvarar för i serviceorterna utförs komplettering och nyuppsättning av 
belysning samt slyröjning utifrån bedömt behov och ekonomiska 
förutsättningar. Klottersanering i serviceorterna är av mindre omfattning men 
utförs vid behov med samma rutiner som i centralorten. 
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Beslutsunderlag 
1. Remiss: En motion för ökad trygghet – i hela Borås                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



Motion  Kommunfullmäktige 
  2019-09-26 

  

En motion för ökad trygghet – i hela Borås  

I Borås stads senaste trygghetsmätning från 2017 deltog bara fyra områden: Hulta, 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. För att på sikt kunna stärka kommunens trygghetsarbete, 
vore det önskvärt om fler av Borås delar kunde bli föremål för trygghetsmätningar, så att det 
också där finns underlag för att följa upp det trygghetsskapande arbete som görs eller 
kommer göras i framtiden.  

I kommunens dokument Säker och trygg kommun, hänvisar staden till ortsråden, som 
ansvariga för trygghetsvandringar och grannsamverkan i stadens serviceorter. Därmed läggs 
alltså hela ansvaret för trygghetsarbetet över på civilsamhället. Civilsamhället kan självklart 
ha en viktig roll att spela för att säkra tryggheten i människors närområde. Samtidigt kan det 
inte vara rimligt att från kommunens sida lägga över allt ansvar på annan part, utan att 
erbjuda någon som helst stöttning i det arbete som man förväntar sig ska göras.  

Vi moderater tycker inrättandet av ortsråden var ett väldigt bra initiativ. Dock anser vi att 
det borde vara kommunen som bjuder in till uppstart av grannsamverkan och 
trygghetsvandringar, tillsammans med övriga kommunala och statliga aktörer. Föreningarna 
kan och bör visserligen vara en del i det arbetet men ska inte nödvändigtvis behöva ta 
ledartröjan.  

När det gäller trygghetssatsningar och nolltolerans mot klotter, pågår ett visst, om än 
otillräckligt, arbete i Borås centrala delar. Utanför centrum saneras dock sällan klotter och 
kommunen finansierar eller tar sällan initiativ till trygghetsskapande åtgärder i form av 
smartare trafiklösningar, rensning av sly, bättre belysning eller andra trygghetsskapande 
åtgärder. 

Moderaterna hade också gärna sett att polisen satsade mer på lokalområdespoliser i både 
våra utanförskapsområden och i områdena utanför centrala Borås. Det vore ett viktigt steg i 
att överbrygga de skillnader som finns mellan Borås centrala delar och dess så kallade 
serviceorter.  

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stad ska vara en aktiv part i arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan 
utanför kommunens centrala delar. 

En utredning genomförs för att redovisa var de trygghetsskapande resurserna används i syfte 
att säkerställa att resurser fördelas mer likvärdigt mellan kommunens olika delar. 
  
För Moderata Samlingspartiet i Borås   
 
Mattias Karlsson (M)     Annette Carlson (M) 
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Yttrande över en motion för ökad trygghet - i hela 

Borås, För Moderata Samlingspartiet i Borås Mattias 

Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker att Borås Stad ska vara en aktiv part i 

arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan utanför kommunens 

centrala delar. Samt att beslutssatsen ändras från En utredning genomförs för att visa 

var de trygghetsskapande resurserna används i syfte att säkerställa att resurser fördelas mer 

likvärdigt mellan kommuns olika delar till En utredning genomförs för att visa var de 

trygghetsskapande resurserna används.         

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig i En motion för 

ökad trygghet- i hela Borås. Moderata samlingsförbundet ifrågasätter i 

motionen hur resurserna i det trygghetsskapande arbetet är fördelat i hela 

staden, mellan tätorten och ytterområdena.  

Motionen avser dels genomförandet av trygghetsmätningar, vilka anses bör 

omfatta hela kommunen. Fritids- och folkhälsonämnden anser att de gör det då 

samtliga trygghetsmätningar genomförda mellan 1999 - 2019, förutom den som 

genomfördes 2017, innefattar hela kommunen uppdelad i olika geografiska 

områden.  

Inom ramen för arbetet En säker och trygg kommun och det 

brottsförebyggande rådet genomförs trygghetsvandringar årligen. Dessa 

ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för, i nära samarbete med berörda 

nämnder och områdesnätverk och/eller ortsråd. Nämnden anser att ansvaret 

för planering, genomförande och uppföljning av trygghetvandringarna ligger på 

Borås Stad och inte på civilsamhället, dock sker arbetet i nära samarbete med 

områdesnätverken och/eller ortsråden.  

Grannsamverkan ansvarar polisen för och Fritids- och folkhälsonämnden är en 

stödjande part i arbetet. Det är i dagsläget närmare 3500 hushåll anslutna till 

grannsamverkan, vilka är spridda över hela staden. Områden som deltar i 

grannsamverkan utser en kontaktperson vilken håller kontakt med polisen och 

ansvarar för samordning av de lokalt anslutna hushållen, då metoden är 

uppbyggd så, men inget ytterligare ansvar är förlagt till civilsamhället.  
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Angående trygghetsinsatser såsom klottersanering, trafiklösningar och belysning 

hänvisar Fritids- och folkhälsonämnden till Tekniska nämnden som har 

ansvaret för dessa åtgärder.  

Angående polisens organisering har Fritids- och folkhälsonämnden ingen 

rådighet. Nämnden håller med om att ökad polisnärvaro i stadens alla delar 

vore önskvärt.                

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig i En motion för 

ökad trygghet- i hela Borås. Moderata samlingsförbundet ifrågasätter i 

motionen hur resurserna i det trygghetsskapande arbetet är fördelat i hela 

staden, i mellan tätorten och ytterområdena.  

Trygghetsmätningar har genomförts i Borås Stad sedan 1999. Tidigare 

genomfördes och samfinansierades de tillsammans med polisen men sedan 

polisens omorganisation samfinansierar de inte längre trygghetsmätningarna 

utan hänvisar till deras nationella trygghetsundersökning, NTU. Borås Stad har 

fortsatt att regelbundet genomföra trygghetsmätningar. Under 2017 

genomfördes en trygghetsmätning på områdena Hässleholmen, Hulta, Norrby 

och Sjöbo, i syfte att skaffa ett underlag inför att staden tillsammans med 

polisen och AB Bostäder började arbeta enligt EST-modellen, Effektiv 

samordning för trygghet. Trygghetsmätningen syftade till ett ge ett underlag för 

att jämföra med över sikt på de områden som metoden implementerats eller så 

småningom ska implementeras på. Alla övriga trygghetsmätningar, inklusive 

den senaste undersökningen 2019 omfattar hela kommunen indelad i olika 

geografiska områden. Fritids- och folkhälsonämnden anser att 

trygghetsnätningarna genomförs över hela staden och ger ett underlag för att 

följa upp kommande trygghetsskapande arbete. 

Inom ramen för En säker och trygg kommun och det brottsförebyggande rådet 

genomförs årligen tre trygghetvandringar, vilket bygger på ett beslut sedan 

stadsdelstiden då det skulle genomföras en trygghetsvandring årligen i 

respektive stadsdel. Numera genomförs trygghetsvandringar utifrån behov och 

önskemål från våra olika nätverk och ortsråd. 2019 genomfördes 

trygghetsvandringar på områdena Sjöbo, Viskafors och Fristad. Det finns 

framtagna rutiner för trygghetsvandringar, vilka i korthet innebär att arbetet 

samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen och genomförs tillsammans 

med lokalförsörjningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, berörda bostadsbolag och befintligt 

områdesnätverk eller ortsråd. Fritids- och folkhälsonämnden anser att Borås 

Stad tar initiativ och ansvarar för genomförandet av trygghetsvandringar i 

samverkan med civilsamhället.  

Grannsamverkan är en trygghetsskapande metod som vuxit de senaste åren och 

innefattar numera närmare 3500 hushåll, spridda över hela kommunen. Det är 

främst villaområden som är anslutna men även flertalet radhus och 

bostadsrättsföreningar. Det är polisen som ansvarar för, informerar och följer 

upp arbetet med grannsamverkan. De utbildar kontaktpersoner och bistår med 

material. Borås stad deltar i arbetet som medarrangörer vid utbildningarna, där 
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staden står för inbjudan, annonsering, lokal och fika samt hjälper till med 

spridning av information inom stadens kontaktnät.  Områden som väljer att gå 

med i grannsamverkan utser en kontaktperson vilken håller kontakt med 

polisen och som ansvarar för samordning av de anslutna hushållen i 

bostadsområdet, då metoden är uppbyggd så, men inget ytterligare ansvar är 

förlagt till civilsamhället. 

Fritids- och folkhälsonämnden anser att ansvaret för grannsamverkan inte 

ligger på civilsamhället utan att polisen ansvarar för arbetet och Borås Stad 

stödjer arbetet och fungerar som länk till civilsamhället genom befintliga 

nätverk och ortsråd.  

Trygghetssatsningar såsom trafiklösningar, rensning av sly, klottersanering och 

belysning i kommunens ytterområden efterfrågas i motionen. Fritids- och 

folkhälsonämnden hänvisar till Tekniska nämnden, som ansvarar för det 

arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden bidrar dock till dialog mellan främst 

ortsråden och berörda nämnder inom uppdraget Lokalt inflytande och genom 

så kallade samrådsarenor. Samrådsarenorna är ett positivt mötesforum där 

representanter från staden och civilsamhället träffas och diskuterar lokala behov 

och trygghetsskapande insatser på serviceorterna med omnejd. Det är främst 

strukturella behov, såsom trafiklösningar inklusive gång och cykelvägar och 

utveckling av den fysiska miljön som ortsråden lyfter. Forumen syftar till att 

utveckla ytterområdena i samverkan med lokala aktörer/ortsråden.  

Under 2018-2019 har Borås Stad erhållit medel från Leader Sjuhärad för att 

utöka stödet till ortsråden, vilket genererat ett intensifierat arbete i 

serviceorterna. Ortsråden har getts möjlighet att själva anställa en person på 10 

procent som kan driva de lokala utvecklingsfrågorna i samverkan med Borås 

Stad. Tack vare politiska beslut kommer medel att avsättas så att detta arbete 

kan fortsätta från och med 2020 och bidra till ett fortsatt stort engagemang och 

en långsiktig samverkan mellan ortsråden och staden.   

Angående polisens organisering har Fritids- och folkhälsonämnden ingen 

rådighet. Samverkan mellan staden och polisen styrs av 

Samverkansöverenskommelsen mellan polismyndigheten, lokalpolisområde 

Borås och Borås Stad 2018-2020. Samverkan har utvecklats de senaste åren och 

upplevs väldigt bra. Nämnden håller med om att ökad polisnärvaro i stadens 

alla delar vore önskvärt.  

Beslutsunderlag 

1. Missiv, En motion för ökad trygghet - i hela Borås, 2019-10-07 

2. Motion, En motion för ökad trygghet - i hela Borås, 2019-09-26                                 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-12-13 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00838 1.1.1.1 

  

 
 

Remiss: En motion för ökad trygghet - i hela Borås 
 

Remissinstanser 
1. Tekniska nämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden har redan yttrat sig. 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-02-29. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 
Ange diarienummer KS 2019-00838 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

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

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

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Peder Englund 
Handläggare 
033-357755
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501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 
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Datum 
2020-02-26 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00052 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl., 
Storegårdsgatan, Borås Stad  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan under förutsättning 
att de synpunkter som  nämnden framför beaktas.          

Sammanfattning  
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 
anslutning till befintliga bostäder vid Storegårdsgatan. Området har tidigare 
varit en handelsträdgård. 

Tekniska nämnden anser att den mark som kommunen ska sälja till exploatören 
i nordvästra hörnet av planområdet ska justeras så att entrén till naturområdet 
från Storegårdsgatan blir mer inbjudande genom breddning vid hörnet av 
plangränsen. Vändplanen vid Storegårdsgatan ska utformas enligt gällande 
standard varvid planavgränsningen för gatan ska anpassas till vändplanen. Det 
dike som avleder dagvatten från bostadsområdet vid kv. Järnmyntet är 
väsentligt att säkerställa vid planavgränsningen och vid byggnation. 

Tekniska nämnden har i övrigt inga invändningar mot upprättat förslag till 
detaljplan.        

Ärendet i sin helhet 
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 
anslutning till befintliga bostäder vid Storegårdsgatan. Området har tidigare 
varit en handelsträdgård. Planområdet beräknas totalt rymma ca 45-55 bostäder 
i form av par-, rad-, och enbostadshus. I nordost tas naturmark i anspråk för 
uppförande av flerbostadshus i tre våningar som avgränsning mot Hulta ängar. 
Den befintliga parkvägen som förbinder Storegårdsgatan med Hulta ängar 
kommer att läggas om till parkmarken i norr på exploatörens bekostnad.     
Planområdet angränsar mot Kransmossens friluftsområde och mot 
Västergårdhagen som är klassat i grönområdesplanen som klass I (högsta 
klassning) respektive klass II. Delar av planområdet innehar klass III och 
omnämns som ”grönområde vid Storegårdsgatan”. Eftersom största delen av 
planområdet redan är ianspråktaget av f.d. handelsträdgården anses 
exploateringen inte innebära påtagliga negativa konsekvenser för naturvärdena i 
området.  
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Tekniska nämnden anser att den mark som kommunen ska sälja till exploatören 
i nordvästra hörnet av planområdet ska justeras så att entrén till naturområdet 
från Storegårdsgatan blir mer inbjudande genom breddning vid hörnet av 
plangränsen. Vändplanen vid Storegårdsgatan ska utformas enligt gällande 
standard varvid planavgränsningen för gatan ska anpassas till vändplanen. Det 
dike som avleder dagvatten från bostadsområdet vid kv. Järnmyntet är 
väsentligt att säkerställa vid planavgränsningen och vid byggnation. 

Tekniska nämnden har i övrigt inga invändningar mot upprättat förslag till 
detaljplan.    

Beslutsunderlag 
1. Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 
1. Detaljplanering, detaljplanering@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



Detaljplan för del av Hulta,

Hulta 4:41 m.fl., (Storegårdsgatan)

BN 2011-1781

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 
området. Största delen av planområdet har tidigare varit 
handelsträdgård som sedan några år tillbaka inte är i drift 
längre. Förutom området där handelsträdgården fanns så 
kompletteras området för nya bostäder mellan Hulta Ängar 
och bostäderna längs Storegårdsgatan. Området har en lantlig 
karaktär precis i utkanten av staden, detta ihop med närheten 
till friluftsområdet Kransmossen bidrar till att områdets 
utformning ska hållas småskalig. Framförallt planeras det 
för par-/rad-/kedjehus men även mindre flerbostadshus och 
villor möjliggörs. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom 
planområdet som tidigare varit planlagt till handelsträdgård 
och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. 
Inom området är det möjligt att bygga ett 50-tal bostäder i 
form av villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus. 
Området återfinns i en naturskön miljö med naturvärden 
som styr omfattningen av planområdet. Avsikten är att skapa 
ett område med småskalig gestaltning som anpassar sig till 
landskapet och kulturmiljön.  

Planområde
Planområdet ligger i sydöstra Borås. Norr om planområdet 
återfinns Hulta Ängars korttidsboende och Ekarängsgårdens 
förskola samt ett villaområde, ett par hundra meter söder om 
området ligger Trandared och i sydost ligger Kransmossens 
friluftsområde. Planområdet är ca 1.5 hektar stort och ägs av 
Tomtarvid AB och Borås Stad. Planområdet omfattas inte av 
strandskydd.

Gällande detaljplan
För området gäller delar av tre detaljplaner. För P953 som 
berör största delen av planområdet anger gällande detaljplan 
främst handelsträdgård (med tillhörande bostad) men även 
natur, lokalgata och bostad inryms till viss del inom det 

aktuella området. För P276 berörs endast mark som är 
planlagd till park i nuläget,  detsamma gäller för P665 där 
aktuell mark är planlagd till park. Genomförandetiden har 
gått ut för samtliga berörda detaljplaner. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har den 3 december 2012 beslutat 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att upprätta detaljplan för Hulta 4:38 (nu 4:41).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 13 december 2012 att 
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra detaljpla-
nen. Nämnden önskade också att det skulle utredas om det 
fanns en möjlighet att utöka planområdet.  

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 3 kvartalet 2020 
Laga kraft 4 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.  
 
Byggstart för bostäderna är beräknad till 2021.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl, Storegårdsgatan, Borås Stad, upprättad den 20 januari 2020

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

P593

P276

P665

Planmosaik- gällande detaljplaner.Ungefärligt planområde.
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Den före detta handelsträdgården med tillhörande bostadshus.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är beläget söder om den befintliga stadsdelen 
Hulta och norr om Trandared. Området kommer att angöras 
från Storegårdsgatan som passerar ett befintligt villaområde 
bestående av framförallt kedjehus i 1,5 plan med gult tegel 
och enplansvillor med träfasad. I närområdet finns också 
Hulta Ängar som består av gymnasiesärskola, förskola och 
korttidsenhet samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen.

Inom planområdet har det tidigare bedrivits en handelsträd-
gård med tillhörande växthus och bostad. Växthusen är nu 
rivna och övrig befintlig bebyggelse kopplat till Handels-
trädgården planeras också att rivas. Inom planområdet finns 
ytterligare en befintlig bostad som inte planeras att rivas utan 
den planläggs för samma ändamål som den används till idag. 

Planområdets närhet till naturen och det närliggande frilufts-
området Kransmossen är påtaglig och sydöst om området 
finns betesmark innan naturen övergår till främst skog. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kompletterar och utökar den befintliga 
strukturen från Hulta och söderut men lämnar kvar en 
korridor av oexploaterad mark mellan Trandared och Hulta.
Den tillkommande bebyggelsen som tillåts består av par-, 

rad- och enbostadshus samt i nordost mindre flerbostadshus i 
tre våningar. Sammanlagt beräknas detaljplanen rymma cirka 
45-55 bostäder.

Landskapsbild och gestaltning
Områdets karaktär har fått styra planområdets utformning 
och skalan på den bebyggelse som planen medger. Närheten 
till de lantliga miljöerna söder om området och närheten 
till Kransmossens friluftsområde har tagits i beaktning. 
För att inte skada landskapsbilden eller natur-, kultur- och 
friluftsvärden breder planområdet inte ut sig mer söderut 
än det som tidigare varit handelsträdgård. Marken som 
planläggs öster om Storegårdsgatan har inte samma värden 
att ta hänsyn till och i det området planeras mindre flerbo-
stadshus som kommer knyta ihop kedjehusområdet längs 
Storegårdsgatan och det storskaliga Hulta Ängar på ett bra 
sätt. Gångvägarna i denna del av planområdet kommer att 
ses över och flyttas något. 

Historik och kulturmiljöer 
I trakterna runt Hulta och Trandrared fanns det förr ett fler-
tal handelsträdgårdar varav en av dessa, Bröderna Hanssons 
handelsträdgård, återfanns i planområdet. Som mest fanns 
det 18 handelsträdgårdar i området men nu har de flesta 
tagits ur bruk för att bland annat göra plats för bostäder när 
Hulta och Trandared växt fram. 
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Busshållsplatser i närområdet. Cykelvägar markerat i rött.

3. Gator och trafik
Gatunät
Storegårdsgatan är fram till planområdet en gata med villa-
områdeskaraktär med trottoar. Området knyts också ihop 
med Trandared genom en smalare grusväg. Planområdets 
trafik kommer att ansluta via Hulta/Storegårdsgatan.

Gång- och cykeltrafik 
Området är tillgängligt för gående både från Hulta och Tran-
dared och binder samman dessa två stadsdelar. Storegårdsga-
tan har en mindre trottoar fram till planområdet. Det finns 
cykelvägar från både Hulta och Trandared som knyter ihop 
området med Borås centrala delar.

Kollektivtrafik
Två stadsbussar har sina ändhållplatser i närheten av plan-
området och stadens centrala delar nås på cirka 15 minuter, 
Södra Älvsborgs sjukhus 10 minuter, Södra torget 15 minuter 
och Borås central 20 minuter. 

Biltrafik 
200 meter norr om området ligger den högt trafikerade 
Trandaredsgatan som är huvudledför både Hulta/Sörmarken 
och Trandared. Området angörs via Storegårdsgatan vilket 
är en drygt sex meter bred villagata med dubbelsidig trottoar. 

Bostäder
Detaljplanen innebär att cirka 45-55 bostäder kan byggas. 

Arbetsplatser
Detaljplanen genererar inte några nya arbetsplatser men 
planområdet är lokaliserat med gångavstånd till två stads-
busslinjer och centrala Borås kan nås på knappt 15 minuter 
med buss. Många större arbetsplatser exempelvis på Hulta 
kan nås till fots på cirka 15 minuter. 

Offentlig service
Flera förskolor finns inom ett avstånd på 600 meter. Två 
grundskolor återfinns inom cirka 800 meter. 

Kommersiell service 
Det finns matbutiker, restauranger och annan kommersiell 
service både på Trandared och Hulta. 

Tillgänglighet 
Planområdet har vissa höjdskillnader men de är relativt små 
och några problem att uppfylla krav gällande tillgängligheten 
inom fastigheten bedöms inte finnas.  

Ljus- och skuggförhållanden
Planförslaget bedöms inte innebära några betydande olägen-
heter gällande försämrade ljus- och skuggförhållanden för 
närliggande bostäder. 

2019-10-22 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&4&119208;6399645&-1&955,754,2275&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&4&119208;6399645&-1&955,754,2275& 1/1
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Förbättringar för gång- och cykeltrafiken kan bli aktuellt vid 
Storegårdsgatan men befintlig trottoar bedöms i nuläget som 
tillräckligt. 

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. För 
planområdet innebär detta att den förväntade trafikalstringen 
bedöms till cirka 250 bilförflyttningar. I dagsläget är en del 
av området planlagt till handelsträdgård vilket också gene-
rerar bilförflyttningar. Den aktuella handelsträdgården är 
inte i bruk längre men områdets användning skulle vid drift 
möjliggöra ett antal bilförflyttningar per dag. Konsekvensen 
skulle således vara större om hela området som planlades 
innefattade exempelvis naturmark. Befintliga gator och vägar 
i anslutning till planområdet bedöms ha tillräcklig kapacitet 
för den trafik som ett utbyggt planområdet förväntas gene-
rera.

För att ta sig med bil från planområdet och vidare mot Borås 
centrum eller i riktning mot Ulricehamn sker viss belastning 
på Hultamotet, Brämhultsmotet respektive väg 41 beroende 
på var i staden eller utanför staden trafikanterna kommer att 
ha sina målpunkter. Att antalet resor ökar behöver dock inte 
betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god 
tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och cykelför-
bindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser 

och andra funktioner samt till Borås centrum kan flertalet 
resor ske med andra färdmedel än bil, och påverkan på 
trafiksystemet kan därmed bli mindre. 

Planområdet finns på en plats med goda förutsättningar för 
att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för 
att det är positivt med komplettering av bostäder i aktuellt 
läge. Planområdets tillåtna användning och begränsade 
storlek innebär att statligt vägnät i stort inte bedöms påverkas 
negativt. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

Befintlig bebyggelse.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. 

I samband med exploatering i området ökar andelen hård-
gjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter ska dagvatten fördröjas till att 
motsvara samma nivåer som befintlig avrinning.

Värme
Fjärrvärmeledningar finns längs Storegårdsgatan fram till 
planområdet. Möjlighet finns att ansluta kommande bostäder 
till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar. En 
transformatorstation behövs inom planområdet och kommer 
att anläggas på den östra sidan av Storegårdsgatan. Ett 
E-område finns på plankartan som säkerställer att mark för 
transformatorstation finns tillgänglig.  

Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet gene-
rerar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig. 

Bilparkering 
Parkering löses inom respektive fastighet eller med en 
gemensam lösning för tillkommande bebyggelse i enlighet 
med Borås Stads parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Området kommer att angöras från Storegårdsgatan. 

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger cirka en kilometer 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

Bebyggelseförslag/Vision för området. Förslaget är ett ungefärligt exempel.

2019-12-17Skala 1:800 (A3)

0 10 20 30 40 50m

BEF. FASTIGHET

ODLING OCH 
GEMENSAMHETSYTA

LEK
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I den nordöstra delen av planområdet finns det ledningar 
i nuläget, vissa kommer att ligga kvar på samma plats där 
u-området återfinns i plankartan medan en ledning kommer 
att flyttas.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet har en marknivå som varierar mellan cirka 194 
och 200 m.ö.h. med de högsta nivåerna i den norra delen. 
Större delen av planområdet är en före detta handelsträdgård 
som tagits ur drift. Men det finns också tidigare oexploate-
rade ytor som består av en skogsdunge och en grusad och 
gräsbeklädd lucktomt. I området finns också en villa med 
tillhörande trädgård. 

Biologisk mångfald
I skogsdungen finns en variation av främst lövträd exem-
pelvis björk, rönn och lind. Marken som tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse har inga höga värden ur naturvärdes-
synpunkt. Viss mark har tidigare varit oexploaterad och de 
biologiska värden som finns där försvinner men i samman-
hanget handlar det varken om stora ytor eller stora värden. 
Större delen av planområdet är redan ianspråktagen och 
saknar i stort naturvärden. 

Lek och Rekreation
Två lekplatser finns cirka 150 meter från planområdet. Direkt 
väster om området finns naturområdet Västergårdshagen 
vilket är en skogbeklädd kulle. Kransmossen finns också i 
närheten vilket är ett av Borås största och mest välanvända 
friluftsområdet. Där finns fotbollsplaner, grillplats, pulka-
backe, hinderbana, utegym, motionsspår och vandringsleder 
varav en är en kulturled som passerar planområdet.

Hushållning med naturresurser
I arbetet med planområdets utformning har marken i 
området valts ut sett till det område som kan exploateras 
utan att störa områdets natur, kultur och friluftsvärden 
mer än nödvändigt. Grusvägen mellan Hulta Ängar och 
Trandared har setts som en naturlig gräns för exploatering 
och mer lantlig miljö. Söderut finns ett grönt stråk mellan 
Västergårdshagen och skogarna österut och därför blev den 
södra gränsdragning naturlig att behålla kring ungefär den 
yta som varit ianspråktagen av den tidigare Handelsträdgår-
den. I nordöst i planområdet tas viss naturmark i anspråk och 

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild
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den marken har bedömts ha ringa naturvärden. Området där 
Handelsträdgården behöver också saneras för att exploateras 
vilket är positivt ut miljösynpunkt.

Grönområdesplan
Området befinner sig i ett område som pekas ut i Grönom-
rådesplanen. Närheten till Kransmossens friluftsområde 
innebär att området befinner sig i kantzonen av ett område 
som är utpekat som klass I vilket är högsta värdet. 

Planområdet angränsar även till Västergårdshagen som är 
utpekat som klass II. En del av planområdet är också utpekat 
i grönområdesplanen som ”grönområde vid Storegårdsgatan” 
vilket innehar klass III. Den del av detta område som ingår i 
planområdet anses inte ha några påtagliga naturvärden.

Kransmossens idrotts- och friluftsområde: Strövområde
Kransmossen är ett stort, sammanhängande strövområde 
med omväxlande natur, öppna hagmarker och barrskog. 
Kransån rinner genom området, där det finns flera bäck-
raviner. Från Kransmossens friluftsgård går motionsspår, 
elljusspår och vandringsleder. Elljusspåret är asfalterat och 
används av både rullskid- och inlineåkare. Vintertid görs 
skidspår. I området finns en uppskattad pulkabacke. Utmed 
motionsspåret finns ett utegym. Inom området finns fotbolls-
plan, boule, grill- och sittmöjligheter, och två skolskogar.
Kransmossen har mycket höga och höga naturvärden. Om-
rådet har höga frilufts- och rekreationsvärden, samt höga och 
mycket höga bevarandevärden. Delar av området har värden 

för lokal utveckling. 

Klass I
Västergårdshagen: Stadsdelspark
I Västergårdshagen finns ett odlingslandskap med stengärds-
gårdar och hagar och ett område med kolonilotter. Här finns 
naturliga stigar och varierad natur. Terrängen är kuperad och 
naturen skiftar från hagmark till barrskog. Västergårdshagen 
har höga naturvärden och rekreationsvärden. 

Klass II Vid kullen 
Grönområde vid Storegårdsgatan: Träffpunkt

I grönområdet vid Storegårdsgatan ligger lekplatsen Väster-
gårdshagen. Parken har besöks och stadsvärden. 

Utöver de utpekade områdena i grönområdesplanen så är 
området strax söder om området som en viktig grön kil in 
i staden från Kransmossen genom Västergårdshagen och 
vidare mot Ollonstupet. Detta är utpekat i Borås Stads 
översiktsplan som en koppling som ur natur- och rekrea-
tionsperspektiv är önskvärda att säkerställa eller vid behov 
utveckla för att upprätthålla en grön infrastruktur. Detta 
har tagits i beaktande vid utformningen av planområdet och 
planläggningen planeras att efterföljas av ett markbyte mellan 
kommunen och exploatören som äger det i översiktsplanen 
utpekade området. Genom att kommunen själva äger marken 
så kan denna viktiga gröna kil säkerställas för framtiden. 

Geoteknik
WSP har upprättat ett tekniskt PM baserat på arkivstudier för 
att översiktligt redogöra de geotekniska förhållandena och ge 
rekommendationer fortsatta utredningar. Deras bedömning 
är att de marktekniska förhållandena inom området är relativt 
goda och att byggnader i en till två våningar troligen kan 
grundläggas med platta på mark. 

Skillnader kan dock förekomma gällande de geotekniska 
förutsättningarna i form av lösjord som är sättningsbenäget 
och kan kräva utschaktning beroende på djup, beskaffenhet 
samt ytligt berg som kan kräva sprängning. Vid uppfyllnad/
höjning av befintlig marknivå eller avschaktning av mer 
låglänt terräng bör hänsyn tas till eventuella sättningar samt 
eventuella stabilitetsproblem som sannolikt uppstår vid 
denna ytterligare belastning. 

Allmänna hårdgjorda ytor bedöms kunna grundläggas 
oförstärkt (normalt sätt) efter urschaktning av organisk jord. 
Aktuella grundvattennivåer och schaktförhållanden har inte 
besvarats.

WSP:s PM rekommenderar att en översiktlig utredning utförs 
där syftet med undersökningen är att bestämma: 
- Bergfritt djup för att få ett bra projekteringsunderlag till 

Karta Grönområdesplan..
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grundplattor, VA-ledningar och massbalans på grund av 
eventuella nivådifferenser inom det berörda området. 
- Jordlagerföljd genom skruvprovtagning för att påvisa 
eventuella lösa jordlager. 
- Jordens fasthet genom geotekniska sonderingar och få 
parametrar på jorden samt påvisa berg.

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits en handelsträdgård och 
odling i växthus har bedrivits. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP 2015) 
och en kompletterande miljöteknisk markundersökning 
(WSP 2016) har utförts. Undersökningarna har funnit föro-
reningar som behöver saneras innan dess att bostäder kan 
byggas på platsen. Förhöjda halter av barium, bly, arsenik, 
kvicksilver, kadmium och zink har påträffats. 

Ytterligare komplettering av undersökningarna kommer att 
krävas och marken kommer att saneras för att uppnå Natur-
vårdsverkets riktvärden för bostäder. Vid komplettering av 
den kompletterade markundersökningen ska metallföro-
reningen kring provpunkt 1502 avgränsas horisontellt och 
undersöka huruvida det förekommer någon förorening i 
marken där det tidigare funnits en oljecistern i förrådets 
källare. Innan provtagning sker ska provtagningsplan skickas 
till kommunens miljöförvaltning. Mer information kring 
förorenad mark finns i de miljötekniska utredningarna som 
finns som bilagor till planbeskrivningen. 

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berör inte strandskyddat område.

Översvämningsrisk 
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

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. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskri-
das genom exploateringen som medges i detaljplanen.

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. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Den tillkommande bebyggelsen innebär att fler människor 
rör sig i området vilket kan bidra till ökad upplevd trygghet. 
Den i dagsläget ej verksamma handelsträdgården kan upple-
vas som övergiven och uppfattas som otrygg. 

Identitet
Den nya bebyggelsen är belägen på gränsen mellan samman-
hållen bebyggelse och landsbygd, och tillkommande bebyg-
gelse kommer få en för platsen ny karaktär och identitet. Den 
nya bebyggelsen som får uppföras är såväl villabebyggelse, 
radhus, parhus och mindre flerbostadshus och det kommer 
innebära nya vyer som förändrar boendemiljön för de som 
redan bor i området. 

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är drygt 800 
meter. Det är långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga.   

Buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.

Planområdet befinner sig i ett område med begränsad trafik, 
Storegårdsgatan är av villakaraktär och de trafikmängderna 
inklusive den ökning som planen innebär bedöms inte ge 
upphov till sådana trafikmängder som innebär att gällande 
riktvärden för buller riskerar att överskridas. I kommunens 
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översiktliga bullerkartläggning visar att buller från närlig-
gande Trandaredsgatan inte riskerar att överskrida några 
gränsvärden för planområdet. 

Luftkvalitet
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.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA1 gäller för en liten del av planområdet 
och innebär att den delen planläggs som kommunal lokal-
gata.

PARK inom område där denna användning gäller får det 
finnas gång- och cykelvägar. Områdena ska vara tillgängliga 
förallmänheten och syftar till att knyta ihop olika grönområ-
den och stråk i området. 

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
Övrig mark i området är kvartersmark med beteckningen 
BE1. Bokstaven B står för bostäder och E1 för transformator-
station. Bestämmelsen innebär att inom området så får både 
bostäder och transformatorstation byggas. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Plankartan innehåller tre olika typer av bestämmelser som 
reglerar hur stor byggnadsarea som tillåts. e1 innebär att inom 
område med den beteckningen så är största tillåtna bygg-
nadsarea 130 m2 per fastighet. Denna bestämmelse gäller för 
den del av området där par-/rad-/kedjehus och villor tillåts. 
e2 innebär att största byggnadsarea är 200 m2 och e3 innebär 
att största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. 

Punktprickad mark betyder att marken inte får förses med 
byggnad och där även n1 finns inom prickat område betyder 
det att marken inte heller får hårdgöras vilket innebär att 
någon väg inte får byggas på den utpekade marken.  

Höjd på byggnader regleras med högsta nockhöjd vilket 
innebär att mindre anläggningar på tak såsom skorsten etc. 
får avvika från den bestämda höjden. Det finns också en 
bestämmelse om att lägsta takvinkel får vara 15 °.

Placering, utformning och utförande 
p1 reglerar att byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns eller sammanbyggas över fastighetsgräns. f1 

betyder att endast rad-, par-, kedje- eller enbostadshus får 
byggas. f2 och f3 är utformningsbestämmelser som reglerar att 
byggnaderna får vara maximalt två respektive tre våningar. 
b1 reglerar att de kända markföroreningar som finns ska be-
handlas för att uppnå riktvärden för känslig markanväning. 
 
Administrativa bestämmelser 
Det finns en bestämmelse om markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar som betecknas u1 och en bestäm-
melse om markreservat för gemensamhetsanläggning för gata 
betecknat g1.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 2025.

Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska målom-
råden. Detaljplanen strider inte mot Borås stads vision utan 
bidrar till några av de strategiska målområden som finns 
bland annat följande: 
”Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och 
kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och 
nytt och med olika upplåtelseformer.” 
 

Översiktlig bullerkarta- ekvivalentvärden.
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”Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhäl-
let”, detta genom att marken kring den nedlagda handelsträd-
gården saneras för att möjliggöra bostäder. 

Översiktlig planering
Området är utpekat som övrig stadsbebyggelse i Översikts-
planen för Borås Stad (2018) som visar hur Borås Stad ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

I översiktsplanen finns ett antal planeringsprinciper som är 
till för att förverkliga översiktsplanens strategier och utgöra 
stöd vid bland annat detaljplanering. Bland planeringsprinci-
perna för bostadsbyggande och boendemiljöer står det bland 
annat att:

» Planeringen av bostäder ska bidra till  
 komplettering med varierade bostadstyper, storlekar  
 och upplåtelseformer.

» Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt   
 avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara   
 ett attraktivt alternativ i vardagen

»  Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till  
 offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet  
 säkerställas.

Detaljplanen bedöms följa riktlinjerna i kommunen över-
siktsplan.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. 

Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå 
miljömålen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av 
genomförandet av planförslaget eller medföra någon skillnad 
mot dagsläget. Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft genom att förslaget genererar 
mer trafik. Detta bedöms kompenseras av att det ligger nära 
service med goda förbindelser till kollektivtrafik och väg för 
gång- och cykel.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder, tekniska anläggningar, park, och 
gata. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras. En nedlagd handelsträd-
gård tas i anspråk där marken behöver saneras för att tillåta 
bostäder. Planområdet har anpassats till sina omgivningar 
för att inte inkräkta på gröna stråk och kan ses som en 
förtätning där hushållningen med marken i närheten till 
Kransmossens rekreationsområde varit viktig. Viss natur tas i 
anspråk och viss ökning av trafik kommer att ske. Eventuella 
kompensationsåtgärder t.ex. för att förbättra tillgängligheten 
till rekreationsområdet kommer att utredas i planarbetet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen

• Förorenad mark

• Geoteknik

• Tillgänglighet och hänsyn till rekreationsområdet   
 Kransmossen.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att Kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom området. Exploatören ansvarar i sin tur 
för åtgärder och skötsel av kvartersmark på egen fastighet. 

I detaljplanens nordöstra del, som enligt tidigare detaljplan 
utgjordes av allmän platsmark men som nu kommer utgöras 
av kvartersmark, finns idag en asfalterad gångbana. Denna 
gångbana ska flyttas till det smala område i detaljplanens 
norra del som utgörs av allmän plats park. Flytten utförs av 
tekniska förvaltningen, men bekostas av Exploatören. 

För iordningsställande av anläggningar på kvartersmark som 
avser vara gemensamma för flera fastigheters behov, såsom 
vägar, anläggningar för sophantering med mera, ansvarar 
Exploatören. Ansvaret för framtida drift och underhåll av 
dessa anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 
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Fastighetsrättsliga frågor.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Exploateringsavtal tecknas mellan Kommunen och 
Exploatören innan detaljplanen antas. Ett sådant avtal kan 
bland annat reglera bildande av gemensamhetsanläggningar, 
finansiering av åtgärder på allmän plats samt köp och försälj-
ningar av mark. 

Exploatören har tecknat plankostnadsavtal.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet: 

• Borås Energi och Miljö

• Borås Elnät

• Servicekontoret, Borås Stad

• Splitvison

Exploatören bär ansvar för att i god tid kontakta berörda 
ledningsägare. 

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 7 fastigheter. Borås Hulta S:2 och 
Hulta S:3, vilka utgör samfälld väg, Borås Hulta 4:1 och 
Hulta 4:2, vilka ägs av Borås Stad, samt Borås Hulta 4:11, 
Hulta 4:38, Hulta 4:41, vilka är i privat ägo.

Gemensamhetsanläggningar 
Inom delar av den mark som planläggs för Bostäder (B) samt 
Transformatorstation (E1) finns planbestämmelsen g1. Detta 
innebär att marken inte får bebyggas eller disponeras på ett 
sådant sätt att lokaliseringen av en gemensamhetsanläggning 
för gata hindras. En gemensamhetsanläggning kan endast 
inrättas av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriför-
rättning.

Ledningsrätt 
Ledningar som anläggs inom område markerade med u 
bör tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan 
ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan 
även säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetsbildning 
De delar av Hulta 4:1 samt Hulta 4:2 som i detaljplanen 
kommer att utgöras av kvartersmark, figur 1, 2 och 3 i bilden 
ovan, bör genom fastighetsreglering tillföras Hulta 4:41.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Borås Hulta 4:1 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvar  
 tersmark, ca 1350 kvm, figur 2 i bilden sida 14, till   
 Hulta 4:41.  
- Nya byggrätter för Bostäder (B) och Transformator  
 station (E1) skapas. 
- Mark utlagd som allmän plats, Park, minskar. 

Borås Hulta 4:2 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 650 kvm, figur 1 i bilden  
 sida 14, till Hulta 4:41. 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 950 kvm, figur 3 i bilden 
 sida 14, till Hulta 4:41. 
- Ny byggrätt för Bostäder (B) skapas. 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar. 

Storegårdsgatan

4:1
GATA1

PARK

+209

e3

e2

B

PARK

E1

g1

f3

n1

13

f1

f2

b1

e1

p1

f3

13
15

15

4:2

4

3

2
1

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 650 m²

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 950 m²

Exploatör köper från 
kommunen. ca 1350 m²

4:2

4:41

4:41

Möjliggör fastighets- 
reglering från Hulta 
4:41 till Hulta 4:11.
ca. 100 m²

4:11

S:2

S:3

Fastighetskonsekvenskarta.
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Borås Hulta 4:11 
- Har fortsatt samma användning, Bostäder (B), som i  
 tidigare detaljplan. 
- Det befintliga officialservitut som ger Hulta 4:11   
 rätt att använda ett område på Hulta 4:41 för väg, se  
 figur 4 i bilden sida 14, kommer att finnas kvar. 
- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark   
 från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 kvm, figur 4 i 
 bilden sida 14. Officialservitutet kan i sådant fall   
 upphävas.  

Borås Hulta 4:41 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 650 kvm, figur 1 i bilden 
 sida 14, från Hulta 4:2. 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 
 kvartersmark, ca 1350 kvm, figur 2 i bilden sida 14,   
 från Hulta 4:1. 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 
 kvartersmark, ca 950 kvm, figur 3 i bilden sida 14, 
 från Hulta 4:2. 
- Markens användning ändras från Handelsträdgård   
 med tillhörande bostad (L1) till Bostäder (B) samt   
 Transformatorstation (E1).  
- Det befintliga officialservitut som belastar Hulta 
 4:41 med en rätt för Hulta 4:11 att använda ett  
 område på Hulta 4:41 för väg, se figur 4 i bilden sida 
 14, kommer att finnas kvar. 
- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark 
 från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 kvm, figur 4 i 
  bilden sida 14. Officialservitutet kan i sådant fall  
 upphävas.  

Borås Hulta S:2 
- Två delar av samfälligheten planläggs som Bostäder   
 (B) samt Transformatorstation (E1). 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.  
- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata   
 möjliggörs i de delar av samfälligheten som i  
 detaljplanen markeras med g1.

Borås Hulta S:3 
- En del av samfälligheten planläggs som Bostäder (  
 B) samt Transformatorstation (E1). 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.  
- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata   
 möjliggörs i de delar av samfälligheten som i  
 detaljplanen markeras med g1.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att Exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den eventuella värdeökning 
på sin fastighet som detaljplanen medför.

Kommunen får intäkter i och med försäljning av mark. 

Exploatören står för fastighetsbildningskostnader. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Om du har standardförfarande: 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.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig miljöteknisk markundersökning  
(WSP, 2015-09-04). 

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning  
(WSP, 2016-05-17).

 » Tekniskt PM, Geoteknik (WSP, 2019-09-20).

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  Robin Enqvist 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

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. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 

skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

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
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-12-30

Upprättad 2019-12-30

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

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 Hulta

Hulta 4:41 m.fl.-
Storegårdsgatan

Samrådshandling

Upprättad 2020-01-20 Reviderad

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Robin Enqvist
Planarkitekt

Samråd
2020-01-20 DEL.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

50 m4540353020 25151050

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

TransformatorstationE1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 130 m² per fastighet området får indelas i
maximalt 35 fastigheter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 200 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

+209 Högsta nockhöjd är 209 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

00 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas över fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Endast radhus, parhus, kedjehus eller enbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Högst antal våningar 2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Högst antal våningar 3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar
m1 Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän

markens lämplighet avseende föroreningar har avhjälpts till
Naturvårdsverkets riktvärden.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från dagen då detaljplanen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Upplysningar
Planavtal finns upprättat, ingen planavgift debiteras vid bygglov.

Skala 1:500 (A1)



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-26 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00074 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
 

1. Servicenämndens yttrande över Granskning av Beställar-
utförarmodellen i Borås Stad 
Dnr TEN 2020-00058 
 

2. Kommunstyrelsens beslut § 31 Intern kontrollplan 2020 
Dnr TEN 2020-00062 
 

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-12-19 § 294 Uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga 
rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med 
att stärka mänskliga rättigheter 
Dnr TEN 2020-00063 
 

4. Kommunstyrelsens beslut 2019-12-19 § 295 Beredningen för 
medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas 
Dnr TEN 2020-00064 
 

5. Tillämpningsföreskrifter till skolskjutsregler 
Dnr TEN 2020-00067 
 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 6 Borås Stads 
Ungdomspolitiska program 2020-2023 
Dnr TEN 2020-00078 
 

7. Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20 § 17 Exploateringsavtal, Torpa-
Sjöbo 2:24 m.fl. Tosseryd 
Dnr TEN 2020-00093 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

8. Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20 § 18 Avtal med Trafikverket 
avseende åtgärder utmed väg 42, Tosseryd 
Dnr TEN 2020-00094 
 

9. Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20 § 20 Exploateringsavtal 
Klippingen 7 m.fl, Sörmarksgatan 
Dnr TEN 2020-00095 
 

10. Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20 § 24 Exploateringsavtal 
Järnhättan 5, Trandared 
Dnr TEN 2020-00096 
 

11. Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20 § 25 Samrådsyttrande över 
Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad 
Dnr TEN 2019-00377 
 

12. Vikariatsförordnande för Peder Andersen som Tf avdelningschef 
Persontransportsavdelningen under tiden 2020-02-10—2020-02-12 
 

13. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-01-21 
 

14. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-01-29 
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Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef
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Besöksadress 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-26 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
 
Upphandlingar 
- 
 
Färdtjänst januari, 2020 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 80 st 
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 26 st enstaka resor och generella 

beslut. 
Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

106 st 

 
Markupplåtelser  
Delegation nr 14-48 /2020 
 
Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 3-6/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 5-28/2020 

Handikapptillstånd Nr 6-17/2020 
(varav 4 st avslag, 8 st nya/förlängning ) 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 6-12/2020 

Dispenser Nr 2-5/2020 

Yttrande ang. dispenser Trafikverket  Nr 1/2020 (16 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 1/2020 (18 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 1/2020 (10 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 1/2020 (4 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 1/2020 (1 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 1-2/2020 

Fordonflytt Nr 1/2020 (30 st) 

  

SUMMA: 58 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Yttrande rörande bygglov för 
nybyggnad av specialbostäder 
(psykiatriboende) på fastigheten 
Torpa-Sjöbo 2:1 (BN 2020-000086) 

Delegation nr 3/2020 

 
 

Enskilda vägar 

Delegation nr 2/2020 

 

 
 
Jan Idehed  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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