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Inledning
Denna rutin är upprättad för att ge ett stöd vid hantering av kamerabevakning i Borås Stads 
verksamheter samt för att ge förutsättningar att kunna följa gällande lagstiftning och praxis. 

Syftet med rutinen är att skapa en likvärdig hantering vid kamerabevakning i Borås Stads 
verksamheter. Den ska fungera som ett stöd vid ansökningsförfaranden och i hur bildmaterialet 
ska hanteras samt ge en trygghet om att kommunen har rutiner för kamerabevakning. 

Rutinen är uppdelad i två delar dels hanteringen vid tillståndspliktig ansökan om kamerabevakning 
och dels hanteringen vid icke tillståndspliktig kamerabevakning. Inledningsvis ges en övergripande 
förklaring om ansvarsfördelning och en kortfattad beskrivning av de centrala tillståndsreglerna 
i kamerabevakningslagen. 

Ansvarsfördelning 
• Den verksamhet som har störst behov av kamerabevakningen ska stå som 

anläggningsägare/huvudman. Verksamheten ansvarar för ansökan om 
kamerabevakning samt eventuella kostnader i samband med ansökan och 
installation exempelvis ritning för kamerornas placering samt även löpande 
driftskostnader exempelvis licenskostnad.

• Ansökan/installation ska ske i samråd med lokalförsörjningsförvaltningen (LFF). 
Detta kan innebära att LFF ansvarar för ansökan om utvändig kamerabevakning 
(för skydd av materiell egendom) och att aktuell verksamhet ansvarar för ansökan  
om inre kamerabevakning (för personell trygghet). 

• Säkerhetsenheten på Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) stödjer det 
systematiska säkerhetsarbetet. Säkerhetssamordnare har rollen som sakkunniga  
vid ansökningar, installation och skötsel av kamerorna.

Allmänt om tillståndsreglerna i kamerabevakningslagen
I kamerabevakningslagen 2018:1200, ändring införd via SFS 2020:519,  regleras att tillstånd 
till kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde krävs om bevakningen ska 
bedrivas av myndighet eller någon annan än myndighet vid utförande av uppgift av allmänt 
intresse som följer av lag. En plats dit allmänheten har tillträde är en plats dit allmänheten har 
tillåtelse och möjlighet att befinna sig.1

Ansökan om kamerabevakning på plats dit allmänheten har tillträde ska göras till Datainspektionen. 
I 8 § kamerabevakningslagen regleras förutsättningar för tillstånd till kamerabevakning. 
Grunden för ett tillstånd är att intresset av sådan bevakning ska väga tyngre än den enskildes 
intresse av att inte bli bevakad.  

Enligt § 6 kamerabevakningslagen gäller reglerna i dataskyddsförordningen, Europaparlamentets 
och rådets förordning (Eu) 2016/679, GDPR, vid kamerabevakning. Förordningen är till 
för att skydda enskildas rätt till skydd av personuppgifter. Vad gäller exempelvis kraven på 
information ska bl.a. skyltar finnas om kamerabevakningen med uppgift om vem som bevakar 
och kontaktuppgifter, se vidare kamerabevakningslagen 15 §.

Tillstånd behöver inte sökas för utrymmen dit allmänhet inte har tillträde men det finns 
fortfarande regler att förhålla sig till, se vidare sid 7. 

Genom ändring i Kamerabevakningslagen från 2020 regleras att tillstånd inte krävs vid 
bevakning som vissa myndigheter bedriver till exempel Polismyndigheten, se vidare § 9 
kamerabevakningslagen. 

1 https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/offentlig-verksamhet/behover-ni-soka-tillstand/
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Hanteringen vid tillståndspliktig 
kamerabevakning
Vid återkommande händelser/brottslighet ska en kontakt tas med Centrum för Kunskap och 
Säkerhet (CKS) för samråd och stöd i frågan.  Varje ansökan ska behovsprövas inom Borås 
Stad innan ansökningsförfarandet kan inledas. Behovsprövning ska inledningsvis göras av 
verksamheten tillsammans med säkerhetssamordnare på CKS som i sin tur samråder med 
utredare på CKS gällande framtagande av underlag vid behovsprövningen.

Om det finns grund för kamerabevakning gör CKS en utförligare bedömning utifrån den 
första behovsprövningen. Syftet är att slutligen fastställa om det finns tillräckligt underlag 
och grund för att göra en ansökan om kamerabevakning.

Det framtagna underlaget skickas därefter till ansvarig på verksamheten som färdigställer ansökan 
innan den skickas in till Datainspektionen. En kopia ska sändas till aktuell säkerhetssamordnare 
på CKS. Se vidare översiktlig processkarta med beskrivande text på nästföljande sida.

Läs även mer i Datainspektionens ansökningsblankett med tillhörande information på;  
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-kameratillstand.pdf

Sammanfattningsvis ska ansökan till Datainspektionen innehålla:

• redogörelse för övervakningens syfte och vad som anses väga tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli bevakad

• historik över anmälda skador/händelser/polisanmälningar 

• Polisanmälningar kan exempelvis göras via länken;  
https://intranet.boras.se/sakerhetochkris/
polisanmalan.4.59208d97163622cf00e15113.html

• godkännande av bevakningen upprättad i samband med förhandling, med 
företrädare för arbetstagarna, enligt 11-14 §§ lag om medbestämmande i 
arbetslivet (MBL) gällande arbetsplats som omfattas av kamerabevakningen 

• förteckning över kameror, typ och dess placering samt situationsplan med 
kameror och dess upptagningsområde. 

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-kameratillstand.pdf
https://intranet.boras.se/sakerhetochkris/polisanmalan.4.59208d97163622cf00e15113.html
https://intranet.boras.se/sakerhetochkris/polisanmalan.4.59208d97163622cf00e15113.html
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Processkarta vid tillståndspliktig kamerabevakning 

Beskrivande text till processkarta:

1. Återkommande händelser exempelvis fortsatt skadegörelse/brott kring fastighet eller 
i verksamheten.

2. Kontakt med ansvarig säkerhetssamordnare på CKS för samråd och stöd i frågan.

3. Verksamheten gör en första behovsprövning i samråd med CKS. Genomgång av 
tillbudsrapporter, händelserapporter och eventuella polisanmälningar. Även en 
genomgång av genomförda insatser/säkerhetshöjande åtgärder som vidtagits, skador, 
kostnader för sanering och åtgärd etc. 

4. Om grund för kamerabevakning saknas ska ärendet gå tillbaka till verksamheten/
fastighetsägaren.

5. Verksamheten och CKS ser gemensamt över andra alternativa lösningar och åtgärder 
som kan vara aktuella istället för kamerabevakning.

6. Om grund för kamerabevakning finns går ärendet vidare till CKS för fortsatt 
handläggning.

7. Säkerhetssamordnare och utredare på CKS gör en gemensam bedömning utifrån 
verksamhetens första behovsprövning och fastställer om grund finns för att gå vidare 
med ansökan eller om andra åtgärder kan vara aktuella. CKS tar fram underlag, 
lägesrapporter, bilder, ritningar på fastigheten, förslag på kameraplacering och 
kameratyper och eventuellt görs ett platsbesök. CKS börjar fylla i blanketten för 
kameratillstånd från Datainspektionen, d.v.s. de tekniska och säkerhetsmässiga 
frågorna i blanketten.

8. CKS skickar över underlaget till verksamheten såsom påbörjad blankett, bilder, 
polisanmälningar och tillbudsrapporter etc.

9. Verksamheten tar emot underlaget, färdigställer ansökan och fyller i resterande 
punkter i blanketten. Tar även in/bifogar fackligt godkännande till ansökan 
tillsammans med bilder, ritningar på kameraplacering och polisanmälningar etc.

10. Verksamheten mejlar ansökan med tillhörande underlag till Datainspektionen, 
datainspektionen@datainspektionen.se. En kopia på mejlet ska skickas till berörd 
säkerhetssamordnare på CKS.

mailto:datainspektionen@datainspektionen.se
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Hanteringen vid icke tillståndspliktig 
kamerabevakning 
Plats dit allmänhet inte har tillträde, och som därmed inte är tillståndspliktig, kan till exempel vara 
skola, förskola eller liknande där det finns ytor som inte är avsedda för allmänhet. Huvudentrén 
och ytan fram till en skolexpedition i direkt anslutning till entrén är dock som utgångspunkt 
att betrakta som plats dit allmänhet anses ha tillträde och är därför tillståndspliktig. 

Vid kamerabevakning som inte omfattas av tillståndsplikt ansvarar huvudmannen ändå för att 
lagstiftning följs, såsom övriga regler i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. 

Hantering av bildmaterial samt information om kamerabevakning ska ske i enlighet med 
reglerna i dataskyddsförordningen. Vad gäller kraven på information ska exempelvis skyltar 
finnas om kamerabevakningen med uppgift om vem som bevakar samt kontaktuppgifter.2

Icke tillståndspliktig kamerabevakning hanteras inledningsvis på samma sätt som vid 
tillståndspliktig. En första behovsprövning ska göras av verksamheten tillsammans med 
säkerhetssamordnare på CKS som i sin tur samråder med utredare på CKS gällande framtagande 
av underlag vid behovsprövningen.

Om det finns grund för kamerabevakning gör CKS en utförligare bedömning utifrån den 
första behovsprövningen. Syftet är att slutligen fastställa om det finns tillräckligt underlag för 
kamerabevakning. Efter CKS handläggning skickas framtaget underlag tillbaka till verksamheten 
som begär in minst tre offerter. Bedömningen av inkomna offerter görs sedan i samråd med 
berörd säkerhetssamordnare. 

Kamerabevakning som inte omfattas av tillståndsplikt ska dokumenteras på likartat sätt som 
vid hanteringen av tillståndspliktig kamerabevakning. 

Se vidare översiktlig processkarta med beskrivande text på nästföljande sida.

2 https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/

(Gällande ytterligare information som krävs på webbsida eller liknande se art 14 p 1 GDPR).

Sammanfattningsvis ska kamerabevakning som inte omfattas av tillståndsplikt 
dokumenteras på likartat sätt som hantering av tillståndspliktig kamerabevakning:

• redogörelse för övervakningens syfte och vad som anses väga tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli bevakad

• historik över anmälda skador/händelser/polisanmälningar

• polisanmälningar kan exempelvis göras via länken;  
https://intranet.boras.se/sakerhetochkris/
polisanmalan.4.59208d97163622cf00e15113.html

• godkännande av bevakningen upprättad i samband med förhandling, med 
företrädare för arbetstagarna, enligt 11–14 §§ lag om medbestämmande i 
arbetslivet (MBL) gällande arbetsplats som omfattas av kamerabevakningen

• förteckning över kameror, typ och dess placering samt situationsplan med 
kameror och dess upptagningsområde.
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Processkarta vid icke tillståndspliktig kamerabevakning

Beskrivande text till processkarta:

1. Återkommande händelser exempelvis fortsatt skadegörelse/brott kring fastighet eller 
i verksamheten.

2. Kontakt med ansvarig säkerhetssamordnare på CKS för samråd och stöd i frågan.

3. Verksamheten gör en första behovsprövning i samråd med CKS. Genomgång av 
tillbudsrapporter, händelserapporter och eventuella polisanmälningar. Även en 
genomgång av genomförda insatser/säkerhetshöjande åtgärder som vidtagits,  
skador, kostnader för sanering och åtgärd etc. 

4. Om grund för kamerabevakning saknas ska ärendet gå tillbaka till verksamheten/
fastighetsägaren.

5. Verksamheten och CKS ser gemensamt över andra alternativa lösningar och  
åtgärder som kan vara aktuella istället för kamerabevakning.

6. Om grund för kamerabevakning finns går ärendet vidare till CKS för fortsatt 
handläggning.

7. Säkerhetssamordnare och utredare på CKS gör en gemensam bedömning utifrån 
verksamhetens behovsprövning och fastställer om grund finns för kamerabevakning 
eller om andra åtgärder kan vara aktuella. CKS tar fram underlag, lägesrapporter, 
bilder, ritningar, förslag på kameraplacering, kameratyper och eventuellt görs ett 
platsbesök.

8. CKS skickar över underlaget, se punkt 7, till verksamheten.

9. Verksamheten/fastighetsägaren påbörjar upphandlingen och tar in minst tre offerter. 
Bedömningen av inkomna offerter görs i samråd med berörd säkerhetssamordnare.

10. Verksamheten kontaktar installatör och tilldelar arbetsuppgiften. Ansvarig 
säkerhetssamordnare är stöd i denna process.
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Lagring, granskning och utlämning av 
bildmaterial 
Borås Stad har att ta hänsyn till lagstiftning kring lagring och delning av bildmaterial där 
person kan identifieras. 

• Material får inte sparas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med 
behandlingen. I Borås stad raderas bilder normalt per automatik efter max 30 dagar. 

• Bildmaterial ska endast granskas för att utreda händelseförlopp, tidpunkt för sådan 
och avse bevismaterial till en polisanmälan. 

• Tillgång till bildmaterial ska endast ges utsedd ansvarig person hos verksamheten/
anläggningsägaren samt personal på CKS säkerhets- och kunskapsinriktning, d.v.s. 
ett begränsat antal personer som har ett legitimt behov av att ta del av materialet. 
Skyddsombud ska beredas möjlighet att vid arbetsmiljöskäl medverka  
vid granskningen.

• Sekretess gäller i det allmännas verksamhet, enligt offentlighets- och sekretesslagen 
32 3 §, för sådan uppgift om enskilds personliga förhållanden som inhämtats genom 
kamerabevakning som avses i kamerabevakningslagen, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

• Bildmaterial får endast lämnas ut av ansvarig person på verksamheten samt 
utsedd säkerhetssamordnare, säkerhetschef eller avdelningschef på CKS till 
brottsbekämpande myndigheter t.ex. Polismyndigheten, 
 
”om uppgiften behövs för att utreda ett begånget brott för vilket fängelse är föreskrivet 
eller för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott 
för vilket fängelse är föreskrivet”.3 

• Innan bildmaterial lämnas ut ska berörd utsedd ansvarig person på verksamheten 
och CKS informeras. Här ska kontaktvägar upprättas mellan verksamheten och 
ansvarig säkerhetssamordnare. 

3 Se offentlighets- och sekretesslagen 32 3 a§ och Kamerabevakningslagen (2018:1200) 22 § 2 st. 
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Återrapportering av uppdrag: Analys av 

kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna återrapportering av uppdrag samt översända rapporten till 

Kommunstyrelsen för kännedom.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen fick 2020 genom ett initiativärende i samband med 

budget 2020, ett uppdrag av Grundskolenämnden att ”[…] att genomföra en 

analys av kostnadsutveckling av den införda distributionscentralen”.  

Förvaltningen överlämnar rapporten med ett antal slutsatser.   

Grundskoleförvaltningen har dragit slutsatsen att de ökade 

livsmedelskostnaderna som uppkommit efter maj 2019 till övervägande är 

kopplade till införandet av distributionscentralen.  

Grundskolenämnden har ansökt om kompensation för ökade 

livsmedelskostnader under 2019 motsvarande 3 mkr. Denna andel beräknas 

vara Grundskoleförvaltningens andel av den ökade kostnaden för 2019. Övrig 

merkostnad ingår i den fakturering som görs till Förskoleförvaltningen. 

Ingen kompensation beslutades för ökade kostnader i samband med 

årsbokslutet. 

Det finns behov av fortsatt utredning av effekten utifrån införandet av 

distributionscentral. Främst arbetsmiljön i köken som har förändrats negativt 

och hittills inte inneburit det resurstillskott som estimerades i rapporten.               

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut samt rapport: Analys av kostnadsutveckling för 

Distributionscentralen. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

1 Inledning 

Grundskoleförvaltningen fick 2020 genom ett initiativärende i samband med budget 2020, ett 

uppdrag av Grundskolenämnden att ”[…] att genomföra en analys av kostnadsutveckling av den införda 

distributionscentralen”. 

2 Bakgrund/Undersökning  

 Start av kostnadsökning Maj 2019 

Efter införandet av distributionscentralen i maj 2019 uppstod en kostnadsökning. I 

diskussionen som följde framlades från beslutsfattare att orsaken var att en viss hamstring skulle 

ha skett i samband med införandet, för att säkra tillgång av livsmedel. Denna kostnadsökning 

fortsatte emellertid under hösten 2019. Den bestående kostnadsnivån föranledde att 

förvaltningen i början av 2020 av nämnden gavs ovanstående uppdrag att analysera orsaken. 

 

 Förväntad årlig prisökning genom index 

Varje år blir varor/tjänster, bl. a livsmedel, dyrare. Som stöd till kommuners och landstings 

budgetarbete arbetar SKR fram olika nyckeltal (prisindex) för hur olika varor och tjänster 

beräknas förändras i pris. För livsmedel finns ett s.k. storhushållsindex. Detta index beräknades av 

SKR fram till år 2010, efter 2010 har ansvaret övergått till företaget JS Analys. 

http://www.storhushållsprisindex.se/ 

Storhushållsindexet är nedbrutet på olika varugrupper men den sammanlagda förändringen 

ligger för 2019 runt 5,7 %.  

 

 Kostnadsjämförelse 2018 och 2019 

Vid en jämförelse av totalkostnaden för livsmedel mellan 2018 och 2019 finns en ökning utöver 

storhushållsindex. 

 

 

 

Livsmedelskostnaden uppgick under 2018 till 44 mkr, medan kostnaden för 2019 uppgick till 50 

mkr. Vid en genomgång av mängden livsmedel, volymen, visas att förskolan förbrukade en 

mindre volym livsmedel under 2019 jämfört med 2018. Den totala på volymen är därför totalt 

sett oförändrad mellan 2018 och 2019.  Däremot är kostnadsökningen markant högre vid samma 

jämförelse. 

http://www.storhushållsprisindex.se/
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

Ökningen på ca 6 mkr kan därmed härledas till en prisökning. Skillnaden mellan det uppräknade 

storhushållsindexet och den faktiska prisökningen är 3,6 mkr.  Denna differens visar sig med 

start i maj 2019.   

 

 Livsmedelskostnad per månad 2019 och 2020 

Vidare har livsmedelskostnaden jämförts månadsvis under 2019 och 2020. Referensnivå har 

varit 2018 års inköp. För att beräkna 2019 har kostnaden för respektive månad under 2018 

adderats med storhushållsindex 5,7 %. För 2020 har referensnivån (2018) kompenserats med 2 

ggr 5,7 % storhushållsindex. Diagrammet nedan visar tydligt den oförklarade prisdifferensen 

(orange) 

 Volymförändringen är som nämnts ovan, marginell och därför svår att utläsa i 

diagrammet.  

 Effekten av Corona syns från början av 2020 genom en att prisnivån är mindre än 

beräknat och kommer av ett lägre livsmedelsinköp.  

 Diagrammet följs löpande och månaderna under 2020 kommer att justeras i efterhand 

med volymeffekt (t ex har förskolan minskat sina inköp då 15-timmars-barn inte är på 

förskolan under Corona).  

 

 

  

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-09-07 
Referens GRN 2020-00112 

      
Sida 

5(15) 

 

Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

 Konsumtionsmönster 2018 jämfört med 2019 

Statistik för olika livsmedel har tagits fram ur databasen Compare för 2018 jämfört med 2019. I 

Compare redovisas alla livsmedelsinköp som genomförts via e-handel. Eftersom såväl volym 

som inköpspris registreras i systemet kan frågan om ändrade konsumtionsmönster har drivit 

kostnadsökningen besvaras.  

Nedan redovisas exempel från sammanställningen 

 

 

Jämförelsen ovan visar att skillnader i konsumtionsmönster mellan 2018 och 2019 påverkas av 

prisförändringar. Konsumtionen ökar på produkter med en låg eller negativ kostnadsökning, 

exv. potatis, och tvärtom minskar för produkter med kraftig kostnadsökning, exv. djupfrysta 

köttbullar. Därmed har konsumtionsmönstret ändrats till att mildra den totala effekten av 

relativt kraftiga kostnadsökningar. Exempel för; 

 

 Köttbullar har volymen minskat med 14 % medan kostnaden har ökat med 21 %.  

 Klyftpotatis och potatisbullar har volymen ökat med 14 % i volym medan kostnaden 

har fördubblats. 

 Tomater har volymen minskat med 2 % medan kostnaden har ökat med 28 %. 

 

Förändrat konsumtionsmönster styrs av flera aspekter; dels tillgången på olika råvaror men även 

politiska beslut. T ex stödköptes mycket kött från svenska gårdar efter den varma sommaren 

2018. 

Vid en genomgång av hela materialet i Compare, finns ingen tydlig koppling till att någon artikel 

har ökat i volym i den utsträckningen att det fått genomslag på den totala kostnadsutvecklingen. 

Slutsatsen är att kostnadsutvecklingen mellan 2018 och 2019 kommer av prishöjningar.   
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

 

 Grundskoleförvaltningens tolkning av fakturering och finansiellt flöde 

Grundskoleförvaltningen har med analysuppdraget efterfrågat dokumentation av Koncerninköp 

kring fakturering och därmed de finansiella flödena – utan framgång. Utifrån tolkning och 

antagande har nedanstående analys av fakturering gjorts: 

 Distributionscentralens kostnader faktureras till koncerninköp 

 Leverantörer betalar en avgift till koncerninköp 

 Leverantören kompenserar sig själva för denna avgift genom att höja försäljningspriset 

för livsmedel. 

  

  

 

 

 Rapport inför beslut av distributionscentral 

Inför beslut av distributionscentralens införande utarbetades 2015 en rapport. I rapporten finns 

en beskrivning av kostnads-/nyttoeffekt.  

Kostnadsökningen beskrivs utifrån; 

 Hantering av gods på distributionscentralen 

 Fordonskostnad 

 Extra upphandlare på koncerninköp för att hålla kortare intervall på avtalen 

(avtalsrotation) 

 Samordnare på koncerninköp för distributionscentral 
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

 Ökad E-handelssupport  

Nyttan beskrivs utifrån; 

 Resurstillskott i köken då de får mindre leveranser att ta hand om. Denna estimerade 

frigjorda tid ska användas för att öka kvaliteten på tillagad mat. 

 Kostnadssänkning på varupris utifrån ökad ramavtalstrohet 

 Kostnadssänkning på varupris utifrån att leverantör har en fraktadress 

 Kostnadssänkning utifrån avtalsrotation 

 Samhällsekonomisk vinst vid minskad miljöbelastning. 

 

En stor andel av den totala nyttoeffekten i rapportens matris över kostnad och nytta, läggs på 

minskade livsmedelspriser. I rapporten beskrivs att priset på sikt kommer att minska med 8-12 %.  

Källhänvisningen för denna framtida kostnadssänkning görs till en rapport framtagen av 

Naturvårdsverket. Rapporten heter ”Decoupling för att minska transportlogistikens negativa 

miljöpåverkan” 

Länk till rapport: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5555-0.pdf?pid=3176 

Efter att ha granskat rapporten kan inte Grundskoleförvaltningen utläsa att effekten på 

avtalspriser förväntas uppgå till en minskning på 8-12 %. Rapporten beskriver logistik utifrån 

gods i container, lastbil, samt tåg.  

Vad som däremot beskrivs i naturvårdsverkets rapport är en uppdelning av olika varugruppers 

totala logistikkostnad. Dagligvaror beskrivs här innehålla en total logistikkostnad på 10 %.  

Slutsatsen är att Grundskoleförvaltningen bedömer det som ekonomiskt problematiskt för 

leverantörer – oavsett vilken – att sänka avtalspriserna med 8-10 %. Särskilt utifrån det faktum 

att de endast kan påverka transportkostnaden från sitt regionala lager till distributionscentralen i 

Borås.  

Som exempel ligger de två största distributörerna Menigos lager i Partille/Göteborg, respektive 

Martin & Serveras lager i Halmstad.  

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5555-0.pdf?pid=3176
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

 

Bild ur ”Decoupling för att minska transportlogistikens negativa miljöpåverkan” – Naturvårdsverket 2006 

 

Den estimering av ”Resurstillskott i köken då de får mindre leveranser att ta hand om. Denna estimerade 

frigjorda tid ska användas för att öka kvaliteten på tillagad mat” bör även utredas ytterligare efter 

implementering.  

Vid samtal med chefer och personal inom Grundskoleförvaltningens kostorganisation uppges 

att en ökad mängd arbetstid i köken läggs på varuhantering, i och med införandet av 

distributionscentralen. Storleken på kylrum och förvaring är inte anpassad till färre men större 

leveranser vilket leder till ytterligare arbetsmoment, bl. a innefattande tunga lyft.  

Exempelvis kunde den något mindre ”mjölkvagnen” rullas in i kylen direkt vid leverans. I 

dagsläget måste den större rullcontainern packas av manuellt och ställas i de olika 

förvaringsutrymmena.  

Grundskoleförvaltningen är i fråga om den positiva ekonomiska effekt som ökad avtalstrohet 

sägs ge, något mindre entusiastisk än vad rapporten uttrycker. Grundskoleförvaltningen ligger 

redan högt inom avtalstrohet (runt 95 %). En ökning upp till 100 % bedöms inte innebära 

någon större effekt, om alls, på livsmedelskostnaden.  
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

 Brev till Borås stad vid utredning av distributionscentral  

Borås stad har tidigare samverkat med kringliggande kommuner inom livsmedelsupphandling. 

Dessa kommuners politiska ledning har uttryckt ”djup oro” över Borås Stads förstudie av 

införande av distributionscentral.  Kommunstyrelsen emottog under hösten 2018 ett brev från 

Bollebygd/Ulricehamn/Svenljunga/Tranemo (BUST-kommuner). 
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

Borås stad emottog även ett brev från leverantören Martin & Servera. 
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

 Debattartikel Martin & Servera 

Martin & Servera är en av Sveriges största leverantör till storkökhushåll. Ett anbud från denna 

leverantör är av största vikt för att hålla en hög konkurrensutsättning av avtalen. Håkan 

Åkerström VD på Martin & Servera författade en debattartikel utifrån kommunernas 

förändrade arbetssätt. Artikeln återfinns nedan samt en länk till källa i Dagens samhälle.  

Debattinlägg 20 maj 2016 – Dagens samhälle   

 

 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oklar-vinst-naer-kommuner-tar-oever-varudistributionen-25134
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oklar-vinst-naer-kommuner-tar-oever-varudistributionen-25134
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

 Jämförelse artiklar mellan BUST-prislista och Borås Stad avtal 

En jämförelse av Menigos BUST-prislista (Bollebygd, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo) och 

Borås prislista är gjord under januari 2020. Samma produkter utifrån artikelnummer har 

jämförts. I Menigos avtal finns 947 artiklar som är samma mellan BUST och Borås Stad.  

Jämförelsen visar på följande; 

 20 Artiklar (2,1 %) har Borås Stad ett lägre pris jämfört med BUST 

 4 Artiklar (0,4 %) har Borås Stad samma pris som BUST 

 12 Artiklar (1,3 %) har Borås stad ett pris som är 0-5 % högre jämfört med BUST 

 110 Artiklar (11,6 %) har Borås stad ett pris som är 5-10 % högre jämfört med BUST 

 771 Artiklar (81,4 %) har Borås stad ett pris som är 10-15 % högre jämfört med BUST 

 30 Artiklar (3,2 %) har Borås stad ett pris som är 15-66 % högre jämfört med BUST 

 

Slumpvisa vardagliga livsmedel redovisas nedan som exempel utifrån prislistan; 

 

Varugrupp Benämning  Pris  Borås  BUST pris   Diff kr  Diff % 

Knäckebröd Wasa Havreknäcke S          192,46              171,60           20,86     10,84% 

Alaska Pollock, panerad 
Alaska P Panet Ekop 
Msc           250,34              221,68           28,66     11,45% 

Kyckling strimlad Kyckling Wokstrimlor          401,88              350,37           51,51     12,82% 

Havregryn Havregryn Eko          174,16              155,75           18,41     10,57% 

Rapsolja Rapsolja Eko          488,15              429,74           58,41     11,97% 

Edamer Edamer 23%              71,54     
            
62,89             8,65     12,09% 

Filmjölk med tillsatt A-fil 3% Krav             76,86     
            
47,79           29,07     37,82% 

Mellanmjölk Mellanmjölk Eko          164,38              145,60           18,78     11,42% 

Vetemjöl Vetemjöl Special Eko          147,09              130,68           16,41     11,16% 

Bacon Bacon Tärnat Fryst             56,75     
            
49,40             7,35     12,95% 
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Analys av kostnadsutveckling för Distributionscentralen 

3 Slutsats 

 Slutsatser 

 Utifrån ovanstående har Grundskoleförvaltningen dragit slutsatsen att de ökade 

livsmedelskostnaderna som uppkommit efter Maj 2019 till övervägande är kopplade till 

införandet av distributionscentralen.  

Grundskolenämnden har ansökt om kompensation för ökade livsmedelskostnader 

under 2019 motsvarande 3 mkr. Denna andel beräknas vara Grundskoleförvaltningens 

andel av den ökade kostnaden – för 2019. Övrig merkostnad ingår i den fakturering 

som görs till Förskoleförvaltningen. 

Ingen kompensation beslutades för ökade kostnader i samband med årsbokslutet. 

 Det finns behov av fortsatt utredning av effekten utifrån införandet av 

distributionscentral. Främst arbetsmiljön i köken som har förändrats negativt och hittills 

inte inneburit det resurstillskott som estimerades i rapporten.  
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Fortsatt tillfällig hantering av ersättning till utförare 
inom daglig verksamhet och habiliteringsersättning till 
brukare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godtar förslaget och beslutar att den tillfälliga 
hanteringen av ersättning för daglig verksamhet gäller från den 1 november till 
den 31 december 2020.            

Sammanfattning 
Sociala omsorgsförvaltningen har öppnat daglig verksamhet från den 31 augusti 
2020 och beslutade samtidigt om tillfälliga förändringar av ersättningarna inom 
daglig verksamhet till såväl brukare som utförare. Med anledning av att 
verksamheten nu har bedrivits en tid ser nämnden ett behov att se över den 
tillfälliga hanteringen av ersättningarna som nämnden beslutade om i augusti.               

Ärendet i sin helhet 
Vidtagna tillfälliga förändringar  

Sedan daglig verksamhet öppnade har ersättning till utförare utgått utan avdrag 
för brukarens frånvaro under förutsättning att: 

• Brukares frånvaro konstateras vara relaterad till covid-19. Med detta 
menas oro för covid-19, att brukaren eller anhörig i hushållet ingår i 
riskgrupp för covid-19, att brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i 
influensaliknande symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en 
anpassning av den dagliga verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren.  

 

Habiliteringsersättning till brukaren utgår för beviljad tid om: 
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• Brukarens frånvaro har konstaterats vara relaterad till covid-19 i form 
av oro, brukaren eller anhörig i hushållet ingår i riskgrupp för covid-19, 
brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i influensaliknande symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en 
anpassning av verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren 

Habiliteringsersättningen har beräknats utifrån ett, för den enskilde brukaren, 
genomsnitt av grad av deltagande i den dagliga verksamheten under januari-
februari eftersom mars var en månad då frånvaro på grund av Corona förekom. 

För brukare som deltar i daglig verksamhet/daglig sysselsättning och vars 
frånvaro inte är relaterad till covid-19 gäller ordinarie bestämmelser och 
frånvaro rapporteras som vanligt.  

 

Nuvarande situation 

Daglig verksamhet är på många sätt en betydelsefull verksamhet när det gäller 
den enskildes möjlighet att leva som andra. Viktigt är även att den enskilde 
motiveras att delta i sin verksamhet för att undvika isolering med de 
konsekvenser som följer härav. Detta gäller särskilt i den tid vi lever nu i med 
en världsomspännande spridning av coronaviruset. Inom de dagliga 
verksamheterna har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa det sociala 
avståndet och minska risken för smittspridning. Därtill har färdtjänsten vidtagit 
åtgärder för att inom ramen för sin verksamhet minska risken för 
smittspridning. Eftersom daglig verksamhet vidtagit långtgående åtgärder för att 
förhindra smittspridning och med anledning av vikten av att leva så normalt 
som vanligt anser sociala omsorgsnämnden att det är viktigt att deltagare 
stimuleras att delta i den dagliga verksamheten. Oro för smitta bör därför inte 
längre gälla som ett godtagbart skäl att avstå deltagande. Därtill bör inte heller 
anhörig som tillhör en riskgrupp längre utgöra ett godtagbart skäl att avstå 
verksamheten och samtidigt behålla habiliteringsersättningen.  

Med anledning av ovanstående föreslås nedanstående gälla avseende ersättning 
till utförare samt rätten till habiliteringsersättning.  

 

Förändringar i ersättningar 

Ersättning till utförare utgår från och med den 1 november 2020 utan avdrag 
för brukarens frånvaro under förutsättning att nedanstående kriterier är 
uppfyllda; 
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• Brukares frånvaro konstateras vara relaterad till covid-19. Med detta 
menas att brukaren ingår i riskgrupp för covid-19, att brukaren 
uppvisat influensaliknande symtom eller insjuknat i influensaliknande 
symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en 
anpassning av den dagliga verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren.  

Habiliteringsersättning till brukaren utgår för beviljad tid från och med den 
1 november 2020 om nedanstående kriterier är uppfyllda; 

• Brukarens frånvaro har konstaterats vara relaterad till covid-19 i form 
av att brukaren ingår i riskgrupp för covid-19, brukaren uppvisat 
influensaliknande symtom eller insjuknat i influensaliknande symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en 
anpassning av verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren.  

 

Vilken habiliteringsersättning som ska utgå ska beräknas utifrån ett, för den 
enskilde brukaren, genomsnitt av grad av deltagande i den dagliga verksamheten 
under januari-februari. 

För brukare som deltar i daglig verksamhet/daglig sysselsättning och vars 
frånvaro inte är relaterad till covid-19 på det sätt som anges i detta ärende gäller 
ordinarie bestämmelser och frånvaro rapporteras som vanligt. 

Beslutsunderlag 
1. Regeringsbeslut uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för 
habiliteringsersättning, S2020/04097/SOF                                

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
BREV 

Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-20 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2020-00765 3.3.4.0 
 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 
 

 

 

Svar på samråd trafikplatsnamn i Borås 

Borås Stad har tagit del av ert förslag och har inget att erinra.  

 
Stadsledningskansliet 
 
 
Charlotta Tornvall 
Handläggare 
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[Titel] 

Enligt sändlista Kopia till: 
Diariet 
Stefan Andersson 
 

Samråd rörande trafikplatsnamn i Borås 
 

Inför byte av signalställverket i Borås har det kommit starka önskemål att låta dagens 
driftplats Borås bli en driftplats med två driftplatsdelar. En driftplatsdel ska omfatta 
nuvarande driftplatsen Borås central, den andra driftplatsdelen spåren vid nuvarande 
hållplatsen Knalleland.  

Ställverksbyte och ibruktagandet av den nya trafikplatsen samt förändrade 
trafikplatstyper för de befintliga trafikplatserna Borås central och Knalleland kommer 
genomföras 2022-07-11. 

Vid namnsättning av nya trafikplatser ska bland annat hänsyn tas till värnandet av god 
ortnamnssed enligt 1 kap. 4§ Kulturmiljölagen (1988:950). Utöver detta ska namnen 
vara lokaliserbara i området och inte vara förväxlingsbara med andra trafikplatser. 
Vedertagna språkriktighetsregler ska även beaktas vid namngivningen. 

Trafikplatsnamn ska vara hållbara under lång tid. När ett ortnamn etablerats och 
kommit i användning, är det mycket svårt att ändra namnet. Det är därför viktigt att i ett 
så tidigt skede som möjligt fastställa hållbara namnformer för den nya trafikplatsen i 
Borås. 

Enligt förordning (2004:526) om säkerhet vid järnväg, ska frågor om namn på 
trafikplatser prövas av Transportstyrelsen efter samråd med bland andra berörd 
kommun. 

I dag tillhör Borås central stråket Kust till kustbanan och bandel 655, samt Knalleland 
tillhör stråket Älvsborgsbanan och bandel 654. Vid samrådstillfället är det inte känt om 
någon framtida förändring av bandels- och stråktillhörighet  kommer göras närmare 
ställverksbytet.  
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Ny trafikplats (driftplats) vid km 71+995 

Den övergripande driftplatsen med driftplatsdelar kommer omfatta två driftplatsdelar. 
Den ena kommer bestå av dagens driftplats Borås central. Den andra driftplatsdelen, 
spåret vid den nuvarande hållplatsen Knalleland. Platsmitt för den nya trafikplatsen 
kommer sammanfalla med platsmitt för Borås central (71+995). 

Trafikverket föreslår att trafikplatsen namnges Borås. Inga andra lämpliga namn finns. 
Med anledning av att projekteringen redan är påbörjad avser Trafikverket att ansöka om 
att den övergripande signaturen blir Bs. (Borås central behöver då byta signatur, se mer 
under rubriken Borås central.) På kartutsnitt nedan visas trafikplatsen Borås ungefärliga 
utbredning med svart.  

 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Borås central (driftplatsdel) km 71+995 

Dagens driftplats Borås central kommer bli den ena driftplatsdelen inom driftplatsen 
Borås. Själva trafikplatsnamnet Borås central vill Trafikverket inte förändra. 

Den geografiska utbredningen kommer endast förändras marginellt och namnet bör 
därför fortsatt vara det mest lämpliga. I sammanhanget kan nämnas att namnet Borås 
central varit i aktivt bruk sedan 1930. Dessförinnan användes namnet Borås nedre för 
trafikplatsen. 

Med anledning av att Trafikverket föreslår att det övergripande Borås tilldelas signaturen 
Bs, behöver Borås central få en ny fastställd signatur. Trafikverket föreslår att signaturen 
Bsc kan vara ett lämpligt alternativ. 

Den framtida driftplatsdelen Borås centrals ungefärliga utbredning visas med svart i 
nedanstående kartutsnitt. 

 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Knalleland (driftplatsdel) km 131+610 

Den andra driftplatsdelen inom Borås driftplats kommer omfatta spåren vid nuvarande 
hållplatsen Knalleland. Hållplatsen ligger idag på linjen Borås central – Fristad. 
Plattsmitt blir oförändrad vid km 131+610. 

En förändrad trafikplatstyp behöver inte fastställas av Transportstyrelsen. Trafikverket 
gör bedömningen att det utökade geografiska området inte påverkar namnets lämplighet. 
Förändringen nämns i samrådet, för att ge en helhetsbild över de förändringar som 
planeras inom den kommande driftplatsen Borås. 

Trafikplatsnamnet Knalleland har använts sedan 1994. Knallelands ungefärliga 
utbredning syns markerat med svart på följande kartutsnitt.  

 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Sändlista 

 

Lantmäteriet 

Borås kommun 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Västra Götalandsregionen, kollektivtrafiknämnden  

SJ AB 

BLS Rail AB 

Infranord AB 

Västtrafik AB 

Railcare T AB 

Hector Rail AB 

TX Logistik AB 

MTR Nordic AB 

Spark Trade AB 

Green Cargo AB 

Strukton Rail AB 

Nordiska Tåg AB 

ProTrain Trafik AB 

Swedtrac Trafik AB 

Svensk Tågkraft AB 

Infrakraft Sverige AB 

CFL Cargo Sverige AB 

Tågåkeriet i Bergslagen AB 

Baneservice Skandinavia AB 

Svenska motorvagnsklubben 

Bergslagernas Järnvägssällskap 

Trafikverkets som järnvägsföretag 

Infraservice Group Scandinavian AB 

Chef Trafikledningsområde Väst 

Ärendeberedning verksamhetsområde planering 



Från: Charlotta Tornvall 
Skickat: den 21 oktober 2020 08:11 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: 2020-00765 Samråd trafikplatsnamn i Borås VB: Remiss om trafikplatsnamn 

järnvägen Herrljungabanan 
 
Från: Daniel Front <daniel.front@boras.se>  
Skickat: den 15 oktober 2020 10:31 
Till: Charlotta Tornvall <charlotta.tornvall@boras.se> 
Ämne: Remiss om trafikplatsnamn järnvägen Herrljungabanan 
 
Hej! 
Jag fick ett mail av Lotta Thörner angående trafikplatsnamn. Jag tycket att det var rätt självklara 
namn de valt och har inget att invända. 
 
Daniel Front 
Sekreterare namnberedningen  
Lantmäterimyndigheten i Borås Stad 
501 80 Borås  
Tel: 033-358523 
E-post: daniel.front@boras.se 
 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter.  

För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
 

mailto:daniel.front@boras.se
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