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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Från och med 2014 upprättar Borås Stad en sammanställd delårsrapport i enlighet med 
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att resultat- och 
balansräkning redovisas sammanställt för hela ”kommunkoncernen”, inkluderat såväl Borås 
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund och 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Delårsrapporten ska inkludera såväl redovisning 
av utfall per bokslutsdagen som förväntad helårsprognos i förhållande till budget. Det 
sammanställda bokslutet redovisas i slutet av delårsrapporten.  

För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 201 mnkr 
efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultat för 
koncernen till 207 mnkr. 

Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 82 mnkr. Prognostiserat helårsresultat 
för 2019 är 102 mnkr vilket då stöds av periodresultatet per augusti. Händelser av väsentlig 
betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke budgeterade realisationsvinster vid 
fastighetsförsäljningar med 20 mnkr. 

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2019 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka med 4,0 % 
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 66 mnkr utöver de ordinarie ramarna 
kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade målgruppsökningar och 
lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 59 mnkr i målgruppsrelaterade 
volymer enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. För att möjliggöra detta och 
möta en avtagande konjunktur ålades nämnderna ett effektiviseringskrav på 1,0 % som 
skall vara uppnått under 2020. För 2019 bedömdes utfallet till 0,5%. 

I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat underskott för helåret på -54 mnkr att 
jämföras med -67 mnkr i redovisat utfall 2018. Ett fortsatt läge med underskott för en del 
av våra verksamheter således. De nämnder som redovisar relativt stora underskott är 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden. Handlingsplaner för att nå 
ekonomisk balans finns antagna i flera fall och Kommunstyrelsen följer nogsamt 
utvecklingen med täta kontakter och uppföljningar. Sannolikt når inte åtgärderna full effekt 
under 2019 men målet och kravet måste vara ekonomisk balans inför 2020. Positiva 
avvikelser rapporteras från Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden. Av 
nämndernas prognosticerade underskott består 23 mnkr av godkända ianspråktagande av 
tidigare års ackumulerade resultat och öronmärkningar.  

Årsprognosen för Borås Stads bolag är på totalt 105 mnkr, vilket är 80 mnkr bättre än 
budget. Bostadsbolagen står för 10 mnkr av den positiva avvikelsen, främst hänförligt till 
AB Bostäder i Borås. Stadshuskoncernens prognos är 70 mnkr bättre än budget, med stor 
positiv avvikelse för Borås Energi och Miljö AB och Borås Elnät AB.
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett positivt 
resultat 2019, och att underskottsbolagen kan finansieras med koncernbidrag.  

Kommunkoncernens samlade ekonomi och finansiella ställning är hittills god, med över 
tiden goda resultat i kommunen och en relativt stark soliditet även när pensionsåtaganden 
utanför balansräkningen medräknas. 
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För att upprätthålla god ekonomisk hushållning har kommunen som mål att resultatet ska 
uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därutöver ska den årliga 
tillgångsförändringen självfinansieras till mer än 80 % för att undvika lån och för att på sikt 
kunna nå en soliditet på 80 %. För 2019 bedöms att kommunens resultat uppgår till 1,6% 
av skatter- och generella statsbidrag och självfinansieringen av årets nettoinvesteringar 
beräknas till 60%. Investeringsmålet bedöms i dagsläget inte nås p.g.a. relativt hög nivå på 
nettoinvesteringarna i förhållande till kommunens resultat. 
                
Bolagen förväntas enligt prognos finansiera sig utan behov av tillskott från Borås Stad, men 
det finns utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med en ökad 
skuldsättning. Störst påverkan på skuldsättningen har Borås Energi och Miljö AB:s 
reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk, vilket ökar koncernskulden per 
invånare kraftigt. Därtill finns stora investeringsbehov framöver inom såväl Borås Stad som 
hos övriga bolag.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kommunstyrelsen konstaterar att det är mycket viktigt att generera goda resultat framöver 
för att kunna behålla en god ekonomisk hushållning, vilket är nödvändigt för att hantera 
demografiska utmaningar med fler barn, unga och äldre samt fortsatt höga investeringar 
som bidrar till ökad skuldnivå. Detta kan nås genom fortsatt fokus på finansiell riskanalys, 
budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt över nämnder och bolag.  
 
 
Kommunens resultat 2019 
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +81,5 mnkr, 
dvs 1,5 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2019, som uppgår till 
80,0 mnkr.  
 
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +101,5 mnkr då försäljning av mark 
och tomträtter innebär nettointäkter på f n 20,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och 
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 1,6 % av skatter och generella statsbidrag vilket 
i dagsläget är under det finansiella målet som uppgår till 2-3%.  
 
Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas avviker med -20 mnkr mot 
budgeterad nivå. Detta beror på en hög investeringsnivå under 2018. Kompenseras av 
högre interna kapitalkostnader från nämnderna. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till +34,5 
mnkr jämfört med budget. Innevarande års prognos för skatteavräkningen är mer positiv 
medan 2018 års avräkning är i stort sett oförändrad. 
 
Finansnettot beräknas till 35 mnkr vilket är +5,0 mnkr bättre än budget. 
Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. 
större lånevolym. Jämfört med förra året är finansnettot klart lägre då aktieutdelningar från 
Borås Lokaltrafik AB förstärkte 2018 års finansnetto med 53 mnkr. 
 
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -54,2 mnkr 
Stora enskilda nämndavvikelser finns hos Individ- och familjeomsorgsnämnden -13,0 och 
ligger inom Barn- och ungdomsvården. Andra större avvikelser finns hos 
Lokalförsörjningsnämnden -16,5 mnkr p g a felbudgeterade kapitalkostnader och 
underskott inom lokalbanken. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett 
underskott med -10,0 mnkr och hänger samman med obalanser som fanns redan förra året 
men även att budgeten för elevflöden ger underskott. Sociala omsorgsnämnden redovisar 
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ett underskott på -14,0 mnkr bl.a. beroende på övervältringseffekter inom personlig 
assistans men även ett ökat vård- och omsorgsbehov. Inom nämndernas och kommunens 
resultat ingår att nämnderna i dagsläget utnyttjar ca 23 mnkr av tidigare års öronmärkta 
medel till bl.a. sociala investeringar, byggbonusprojekt samt ianspråktagande av 
ackumulerade resultat.  
 
Balanskravsresultat för 2019 beräknas i dagsläget till 94,2 mnkr. Realisationsvinster och 
utnyttjande av tidigare års öronmärkningar är då exkluderade. Kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget understryka vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna 
under resten av året då de ekonomiska marginalerna är klart lägre än tidigare år.  
 
Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad på +102 mnkr är inte helt 
tillfredsställande men bättre än tidigare rapporter. Resultatet är delvis en konsekvens av ett 
kärvare ekonomiskt läge samtidigt som behoven inte minskar i vår verksamhet. Redan 
budgeten för 2019 var lagd under vårt finansiella mål. Kommunen har dock under ett antal 
år klart levt upp till sina finansiella resultatmål och kan då under vissa perioder med lägre 
skatteunderlag acceptera en något lägre resultatnivå. Inför 2020 och ett läge med en 
förmodad fortsatt nedåtgående  skatteunderlagsutveckling är det viktigt att ha strukturell 
balans i våra verksamheter. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Resultaträkning

Budgetuppföljning per 2019-08
Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2017 2018 2019 2019 mot budget
Nettokostnader -5 742,3 -6 057,4 -6 129,1 -6 147,2 -18,1

Avskrivningar -216,1 -227,2 -240,0 -260,0 -20,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -5 958,4 -6 284,7 -6 369,1 -6 407,2 -38,1

Skatteintäkter 4 804,3 4 948,8 5 156,3 5 156,9 0,6

Generella statsbidrag mm 1 251,9 1 276,3 1 262,8 1 296,7 33,9

Finansnetto 44,8 90,8 30,0 35,0 5,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO 142,6 31,3 80,0 81,5 1,5

Realisationsvinster från markförsäljning 54,7 286,6 0,0 20,0 20,0

KOMMUNENS RESULTAT 197,3 317,9 80,0 101,5 21,5

Ökning verksamhetens nettokostnader 4,0% 5,5% 1,3% 1,9%
därav nämnderna 3,6% 6,8% 4,0% 3,7%

Ökning skatte- och bidragsintäkter, % 4,7% 2,8% 3,1% 3,7%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 3,3 5,1 1,2 1,6

Nettoinvesteringar mnkr 495 821 600 600
Självfinansiering av investeringarna 84% 66% 53% 60%
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Nämndernas resultat 2019 
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2019, respektive nämnds 
kommunbidrag, nettokostnaderna per augusti och vid årsskiftet, resultatet t o m augusti 
samt det prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m augusti 
har kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.  
 
 

 
 
 
Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat. 
 
Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar; 
Stadsledningskansliet visar ett resultat om -7,5 mnkr. Detta resultat härrör dock från sk 
”öronmärkta” projekt och avräknas i bokslutet mot centralt avsatta medel. 
Kommungemensamma verksamheten räknar med ett resultat om -0,6 mnkr vilket 
kommer av obudgeterade hyreskostnader för Proteko, kostnader för STIM och Sami samt 
mer tillköp av seniorkort än budgeterat. 
 
Överförmyndarnämnden räknar med ett negativt resultat på -1,9 mnkr för 2019. 
Underskottet kan i princip hänföras till kostnader för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare, dvs. gode män och förvaltare. Den andel som staden betalar arvode för 
ökar beroende på att andelen ärenden men yngre huvudmän med låga inkomster och 
pensionärer med låga pensioner ökar. När det gäller ärenden kopplade till ensamkommande 

Driftredovisning 2019, tkr
Budgetuppföljning per 2019-08
Nämnd/budgetram Ingående Budget Nettokostn Resultat Nettokostn Resultat

ack resultat 2 019 tom aug tom aug prognos 2019 prognos 2019
Kommunfullmäktige 0 15 100 -7 998 2 069 -15 100

Stadsrevisionen 1 033 5 875 -3 287 621 -5 875
Kommunstyrelsen
 -stadsledningskansliet 5 000 119 083 -82 064 -2 904 -126 604 -7 521

 -kommungemensamt 0 118 100 -79 818 -1 085 -118 659 -559
Valnämnden 0 4 025 -2 804 -121 -4 025

Överförmyndarnämnden 0 6 725 -6 628 -2 145 -8 635 -1 910

Lokalförsörjningsnämnden -41 315 31 900 -39 174 -17 907 -48 357 -16 457
Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 343 209 310 -150 538 -9 710 -219 465 -10 155
 -föreningsbidrag 0 43 050 -34 632 -790 -43 050

Servicenämnden 34 988 -7 000 4 454 -213 6 500 -500

Samhällsbyggnadsnämnden 23 284 23 950 -12 369 2 717 -16 950 7 000
Tekniska nämnden
 -väghållning, parker mm 21 608 146 745 -92 217 2 961 -149 700 -2 955
 -persontransporter 0 68 800 -49 672 -3 338 -74 300 -5 500

Miljö- och konsumentnämnden -594 25 875 -16 242 1 008 -26 835 -960
Kulturnämnden 1 275 171 575 -116 099 367 -172 425 -850

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 19 434 526 920 -365 408 -15 038 -536 920 -10 000

Arbetslivsnämnden 3 000 233 200 -155 115 5 213 -229 671 3 529

Sociala omsorgsnämnden -5 415 657 275 -451 648 -6 874 -671 675 -14 400
Förskolenämnd -1 526 753 925 -508 172 -2 915 -757 925 -4 000

Grundskolenämnden 16 273 1 463 325 -948 866 10 522 -1 449 325 14 000
Individ-och familjeomsorgsnämnden -15 288 850 -202 822 -10 167 -301 850 -13 000

Vård- och äldrenämnden 62 084 1 345 100 -866 104 29 767 -1 335 100 10 000

Summa 139 457 6 251 708 -4 187 223 -17 961 -6 305 946 -54 238
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barn så har antalet ärenden stabiliserats och har under året legat på omkring 40 aktiva 
ärenden. 
 
Valnämnden. Valår innebär ökad budget samt statsbidrag vilket ska täcka ökade 
kostnader. Valnämnden räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Lokalförsörjningsnämndens prognostiserar ett underskott på -16,5 mnkr. Avvikelserna 
mot budget beror främst på felbudgeterade kapitalkostnader, högre kostnader för 
lokalbanken samt att budgeten var i obalans redan vid årets ingång (5,5 mnkr). Principen i 
internhyresmodellen är att internhyror ska motsvara kostnader för lokaler över tid. 
Hyresnivåerna i dagsläget följer dock inte den verkliga kostnadsutvecklingen vilket kommer 
att följas upp genom en utvärdering samt en eventuell revidering av interhyresnivåerna. 
Nämnden prognostiserar att investeringsutgifterna kommer understiga 
Kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget för år 2019. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Lokalförsörjningsnämnden godkänner budgetprognosen 
med en årsavvikelse på -16,5 mnkr. Det framgår inte om nämnden kommer att besluta om 
en åtgärdsplan eller andra korrigerande åtgärder med anledning av det prognostiserade 
underskottet enligt Borås stads ekonomistyrningsprinciper. Exempelvis borde en 
felbudgetering föranlett en omfördelning av tillgängligt utrymme i ett tidigt skede för att 
nämnden ska ha en möjlighet att uppnå det övergripande målet med en budget i balans. 
 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +6,5 mnkr vid årets slut vilket är något under 
Kommunfullmäktiges godkända budget som innefattar ett resultatkrav på +7,0 mnkr. 
Utfallet till och med augusti uppgår till +4,5 mnkr vilket är i rimlig nivå i förhållande till en 
årsprognos att i stort sett uppnå det uppsatta resultatmålet för 2019.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett sammantaget underskott 
på -10,2 mnkr. 4,1 mnkr är en konsekvens av stängningen av Stadsparksbadet under tiden 
som takrenoveringen pågår. Nämnden aviserar ett underskott på -2,0 mnkr för 
genomförandet av Junior EM. Osäkert ännu. Övriga avvikelser är kända och avser de 
sociala investeringsprojekten ” En kommun fri från våld” samt ”Kraftsamling Sjöbo”. 
Avvikelserna justeras i samband med årsbokslutet. Föreningsbidrag förväntas klara sin 
verksamhet inom tilldelat Kommunbidrag. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti ett resultat på ca +2,7 mnkr tack vare 
fortsatt god utveckling av intäkterna. Årsprognosen beräknas till +7,0 mnkr vilket 
motsvarar nämndens oförbrukade buffert som uppgår till 7,0 mnkr. 
 
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med 
-5,5 mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet för helåret 
2018 är det en förhållandevis normal kostnadsökning med ca 3,2%. Resandevolymen har 
hittills under året ökat med 2,5 % jämfört med motsvarande period förra året. 
Grundbudgeten för verksamheten är dock för låg givet nivån på åkandet. För Väghållning 
skog parker mm beräknas ett negativt resultat på -3,0 mnkr och hänför sig främst till 
vinterväghållningen. Detta är ändå ett väsentligt lägre utfall än 2018 då verksamheten gav 
ett underskott med -7,2 mnkr. Prognosen för vinterväghållningen ligger nu på 27,5 mnkr 
för helåret 2019 
 
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -1,0 mnkr i förhållande till 
kommunbidraget och förklaras främst av lägre intäkter jämfört med budget. Med hänsyn 
till godkänt ianspråktagande av ackumulerat resultat och beslutade öronmärkta projekt 
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samt lägre personalkostnader, som är en konsekvens av vakanta tjänster, prognostiseras ett 
årsresultat på +0,25 mnkr.  
 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett negativt resultat på -0,8 mnkr jämfört med 
kommunbidraget. Underskotten finns inom biblioteksverksamheten, Konstmuseet och 
Stadsteatern vilka delvis täcks upp av nämndens centrala buffert på 1,0 mnkr.  
 
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på +3,5 mnkr för 2019. Inom de 
olika verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser.  
De positiva budgetavvikelserna återfinns i verksamheterna, IFO och central administration 
och överskottet kommer från att alla tjänster enligt budget inte är tillsatta. Den enda 
negativa prognosen i delårsprognosen härleds till Arbetsmarknadsinsatser och uppgår till -
3,6 mnkr. 
Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. augusti 2019 är 35,6 mnkr vilket är ca 3,8 mnkr 
lägre än föregående år vid samma tidpunkt. 2019-08-31 var det 726 hushåll som fick 
försörjningsstöd jämfört med 692 hushåll samma tidpunkt 2018 och 789 hushåll 2017. 
Denna minskning av försörjningsstödet och nivån på arbetsmarknadsinsatser innebär att 
fler är i någon form av arbete och får lön i stället för bidrag.  
 
Sociala omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på - 14,4 mnkr. Nämnden har 
fortsatt svårt att bemanna sina i sammanhanget små enheter optimalt, vilket leder till höga 
personalkostnader i förhållande till budget. En annan orsak till underskottet är nämndens 
ökade vård- och omsorgsbehov där bl a åldersstrukturen ställer nya krav på omsorg och 
bemanning. Nämnden brottas också med höga ohälsotal. 
Övervältring av kostnader till kommunen med anledning av Försäkringskassan förändrade 
tolkning av LSS–lagen leder till ökade kostnader både för myndighetsutövningen och för 
verkställigheten. Det blir nya typer av beslut istället för personlig assistans och det blir även 
förändrade beslut inom personlig assistans med fler korta insatser. I nuläget har staten inte 
kompenserat kommunerna med anledning av denna övervältring. Sociala omsorgsnämnden 
följer utvecklingen inom personlig assistans och nämnden för en löpande dialog med 
Kommunstyrelsen i ärendet då det inte är rimligt att kommunens verksamhet drabbas av 
budgetanpassningar på grund av statens övervältring av kostnader.  
Med hänvisning till tidigare års negativa resultat så har nämnden tagit fram en ”Åtgärdsplan 
för ekonomisk balans” med en helårseffekt motsvarande ca 17,7 mnkr. Eftersom 
prognosen är negativ trots beslutad handlingsplan måste nämnden fortsätta arbetet med att 
få balans i ekonomin.  
 
Förskolenämnden prognostiserar ett underskott på -4,0 mnkr. Underskottet bedömer 
Kommunstyrelsen bero på en för hög kostnadsnivå vid årets ingång. Förskolenämnden 
kommer att besluta om en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Dessa åtgärder 
planerar att genomföras under hösten men kommer inte att ge den effekt som krävs för att 
nå en budget i balans under 2019. Nämnden bedöms ha kontroll och medvetenhet om det 
ekonomiska läget men bör följa kostnadsutvecklingen noggrant och vid behov vidta 
ytterligare åtgärder. Antal barn per årsarbetare i Borås stads förskolor var i augusti på 
samma nivå som samma period föregående år (5,1) och är i nuläget lägre än budget 2019 
(5,6).  
 
Grundskolenämnden prognostiserar ett överskott med +14,0 mnkr. Överskottet beror på 
att statsbidrag som av försiktighetsskäl ej redovisades under 2018 nu godkänts och 
resultatförs. Det prognostiseras även ett överskott när det gäller personalkostnader, som 
beror på vakanser och lägre andel behörig personal än budgeterat. Detta kan även utläsas i 
personaltäthetsmåtten då antal elever per pedagogisk personal har förbättrats i jämförelse 
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med både budget 2019 och utfall  2018, medan lärartätheten i jämförelse med motsvarande 
perioder försämrats något. Grundskolenämnden bedöms ha god ekonomisk kontroll. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -10,0  
mnkr. Nämnden har beviljats ianspråkta 10 mnkr av ackumulerat resultat vilket innebär ett 
prognostiserat slutligt nollresultat. Avvikelserna beror på att kostnaden för köpta 
elevplatser är högre och intäkterna för sålda elevplatser är lägre än budget. Det beror även 
på att skolskjutskostnaderna budgeterats för lågt och att omställningen på 
Björkängsgymnasiet inte får full effekt i år. Kommunstyrelsen bedömer att det finns 
osäkerhet huruvida Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att uppnå det 
prognostiserade resultatet. Nämnden ska följa utvecklingen noggrant och vid behov vidta 
ytterligare åtgärder utöver de redan beslutade.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämndens visar i sin prognos för 2019 ett negativ resultat 
motsvarande -13,0 mnkr. Det är viktigt att nämnden arbetar med att hantera sitt 
prognosticerade underskott, utifrån de åtgärder som är framtagna, för att nå ett resultat 
som är i nivå med budget 2019. Underskotten prognostiseras under verksamheterna barn- 
och ungdomsvård med -13,8 mnkr och vård av vuxna gör ett stort minus med -6,0 mnkr. 
Den största delen av underskotten består av köpta externa platser. Underskotten i dessa 
verksamheter kompenseras till viss del av överskott inom administrationen och 
flyktingverksamheten. 
 
Vård- och äldrenämnden visar ett positivt resultat på 29,7 mnkr efter andra tertialet 2019. 
Resultatet efter augusti innehåller erhållna statsbidrag och i budgeten avsatta resurser för 
kompetensutveckling där kostnaden kommer senare under året. För helåret prognostiseras 
ett positivt resultat på 10,0 mnkr. Av resultatet står centrala stödfunktioner för 5,7 mnkr 
som avser ej tillsatta tjänster och avsatta medel för projekt Trygghetshubb som skjutits på 
framtiden. Det har utförts färre hemtjänsttimmar än budgeterat vilket leder till ett överskott 
för vård och omsorg i ordinärt boende. Brukartiden efter augusti är 59 % budgeten för 
2019 ligger på 65 %. Brukartiden efter andra tertialet 2018 var 56 %. Nämnden har i 
årsredovisning för 2018 fått möjlighet att använda 4,5 mnkr av sitt ackumulerade resultat 
till driftinvesteringar vid flytt av verksamhet under 2019. Nämndens prognos tyder på att 
detta inte kommer att behövas. 
 
Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 610 mnkr exklusive 
utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2018 till uppgår den 
godkända investeringsnivån till 806 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2019 års 
nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 600 (821) mnkr. Hittills under året har 
investeringsutgifterna uppgått till 327 (363) mnkr.  
 
Intern kontroll 
Nämnderna ska i delårsrapporten för januari-augusti 2019 följa upp de kontrollmoment 
som har kontrollfrekvens halvår, tertial, kvartal och månad. Samtliga nämnder har följt upp 
kontrollmomenten enligt ovan med undantag av Lokalförsörjningsnämnden. I 
uppföljningen ska det framgå hur kontrollen har genomförts, hur många eventuella 
stickprov som genomfördes samt resultatet av kontrollen. Det ska även framgå om 
åtgärder behöver vidtas om några avvikelser vid kontrollerna har upptäckts. Detta saknas i 
Lokalförsörjningsnämndens rapport. Kommunstyrelsen uppmanar därför 
Lokalförsörjningsnämnden att vara mer noggrann med analysen vid nästa 
uppföljningstillfälle. Ekonomistyrning och Kvalitet och utveckling kommer att genomföra 
en workshop under hösten som samtliga förvaltningar inbjuds att delta i. Ämnen som 
kommer att tas upp särskilt är då analys av kontrollmoment. 
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Bolagens resultat 2019 
Bilden nedan visar vilka som ingår i den kommunala ”koncernen” och för vilka 
sammanställd redovisning gjorts, vilken redovisas i slutet av delårsrapporten. Samtliga bolag 
är helägda förutom BoråsBorås TME AB där ägarandelen är 91 %. I den sammanställda 
redovisningen ingår även kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 % respektive 55 %. 
 
Årsprognosen för bolagen totalt är på 105 mnkr. Prognosen är 80 mnkr bättre än budget, 
bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 10 mnkr och för stadshuskoncernen 
med 70 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan 
finansieras 2019 med koncernbidrag.  
                                                                                                                                             
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens delårsrapporter varierar i innehåll. De bolag 
som rapporterar prognosavvikelser behöver förstärka sin analys. I flera fall har inte heller 
någon redovisning av periodens styrelsearbete lämnats.  
 
 

 
 
 
Nedan kommenteras budgetuppföljningen bolag för bolag med utfall ackumulerat per 
augusti, bedömd helårsprognos samt händelser under året av väsentlig betydelse.  
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Bolagens resultat 2019 
Bilden nedan visar vilka som ingår i den kommunala ”koncernen” och för vilka 
sammanställd redovisning gjorts, vilken redovisas i slutet av delårsrapporten. Samtliga bolag 
är helägda förutom BoråsBorås TME AB där ägarandelen är 91 %. I den sammanställda 
redovisningen ingår även kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 % respektive 55 %. 
 
Årsprognosen för bolagen totalt är på 105 mnkr. Prognosen är 80 mnkr bättre än budget, 
bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 10 mnkr och för stadshuskoncernen 
med 70 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan 
finansieras 2019 med koncernbidrag.  
                                                                                                                                             
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens delårsrapporter varierar i innehåll. De bolag 
som rapporterar prognosavvikelser behöver förstärka sin analys. I flera fall har inte heller 
någon redovisning av periodens styrelsearbete lämnats.  
 
 

 
 
 
Nedan kommenteras budgetuppföljningen bolag för bolag med utfall ackumulerat per 
augusti, bedömd helårsprognos samt händelser under året av väsentlig betydelse.  
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Stadshuskoncernen 
 

Resultat efter finansnetto    mnkr 

Stadshuskoncernen 
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget- 
avvikelse 

Moderbolaget Borås Stadshus AB -1,6 -2,5 -2,6 -0,1 

Borås Energi och Miljö AB  37,1 0,1 45,0 +44,9 

Borås Elnät AB 47,0 41,1 64,7 +23,6 

Borås Djurpark AB 2,2 -13,0 -12,0 +1,0 

Borås kommuns Parkerings AB 7,0 7,4 8,5 +1,1 

Industribyggnader i Borås AB 14,5 9,0 11,0 +2,0 

BoråsBorås TME AB -12,0 -19,2 -18,5 +0,7 

Akademiplatsen AB -17,7 -23,9 -26,4 -2,5 

Inkubatorn i Borås AB -1,5 -2,6 -2,9 -0,3 

Summa Stadshusbolagen  75,0 -3,6 66,8 +70,4 

 
Moderbolaget Borås Stadshus AB 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon 
sammanställd koncernprognos har inte upprättats.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,1 mnkr 
sämre än budget till följd av kostnader för styrelseutbildning. Bolagets underskott förutsätts 
finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av 
Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.  
 
Under perioden har styrelsen behandlat budgetuppföljning tom april. 
 
Borås Energi och Miljö AB bedömer att årsresultatet blir 44,9 mnkr bättre än budget, 
vilket främst förklaras av att kraftvärmeverket i EMC-projektet ännu inte aktiverats.  
Investeringsnivån förväntas bli 7 mnkr högre än budgeterade 260 mnkr, exklusive EMC-
projektet, då investeringar från 2018 har skjutits fram till 2019.  
 
I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv budgetavvikelse på 57,8 mnkr, och ett resultat 
som är 31,7 mnkr sämre än utfallet under motsvarande period 2018. Lägre avskrivningar 
och räntekostnader är de främsta orsakerna till avvikelsen men även något lägre intäkter 
och lägre externa kostnader bidrar till resultatet.    
 
EMC-projektet är inne i sin slutfas och nettoinvesteringen uppgår till 3,4 mdkr per den 31 
augusti. Totalbudgeten är 3,7 mdkr. Problem med turbinen har försenat aktiveringen av 
kraftvärmeverket, den skulle gjorts i mars men kommer troligen att göras först i oktober.  
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Dotterbolaget Boras Waste Recovery AB avvecklade sin verksamhet under 2018 och har 
likviderats under 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Kommentarer kring prognos och delårsresultat per affärsområde: 

• AO Energi: Prognos förbättrad med 19,5 mnkr mot budget (prognos 48,3 mnkr). 
Utfallet per augusti är 27,6 mnkr bättre än budget. Resultatförbättringen beror på 
uteblivna avskrivningar och räntekostnader kopplat till kraftvärmeverket. Samtidigt 
ligger intäkterna, främst för el och fjärrvärme, 32,3 mnkr lägre än budget.  

• AO Vatten och Avlopp: Prognos förbättrad med 4,2 mnkr mot budget (prognos    
-17,2 mnkr). Utfallet per augusti är 10,2 mnkr bättre än budget då affärsområdet 
har haft högre intäkter för slam och dagvatten samt lägre externa kostnader.  

• AO Avfall och återvinning: Prognos försämrad med 1,7 mnkr mot budget (prognos 
3,4 mnkr). Utfallet per augusti är 3,8 mnkr bättre än budget, till följd av högre 
intäkter.      

• AO Övriga verksamheter: Prognos förbättrad med 23 mnkr mot budget (prognos 
10,5 mnkr). Utfallet per augusti är 16,3 mnkr bättre än budget då den försenade 
aktiveringen minskar räntekostnaderna. 

 
Borås Elnät AB räknar med ett årsresultat som är 23,6 mnkr bättre än budget. Det 
förbättrade resultatet beror främst på en gynnsam utveckling på kostnadssidan. Utfallet per 
augusti är 47 mnkr, vilket är 19,6 mnkr bättre än budget och 12,7 mnkr bättre än 
motsvarande period föregående år. Investeringsnivån är 46 mnkr högre i prognos (276 
mnkr) då investeringar från 2018 har skjutits fram till 2019. 
 
Bolaget har precis erhållit beslut om sänkt intäktsram för kommande regleringsperiod, 
2020-2023. Ramen hamnar betydligt lägre än den tidigare nivån och kommer påverka 
bolaget i hög grad, men det är för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser det får.  
 
Under perioden har den nytillträdda styrelsens arbete koncentrerats till att sätta sig in de 
utmaningar som aktuella myndighetsbeslut innebär för bolagets utveckling.  
 
Borås Djurpark AB bedömer årsresultatet till -12 mnkr, vilket är 1 mnkr bättre än budget 
och 7,9 mnkr bättre än 2018 års utfall. Förbättringen baseras på utfallet per augusti som är 
1,7 mnkr högre än budget. Djurparken har haft en bra säsong med många besökare, och 
årsprognosen ligger på 268 000 besökare mot budgeterade 265 000. Prognosresultatet för 
hela året förutsätter budgeterade besöksvolymer under hösten och att inga oförutsedda 
kostnader uppstår. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att 
ge ett nollresultat. 
 
Borås kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 1,1 mnkr bättre än budget, till 
följd av högre intäkter. Investeringsnivån bedöms bli 2,7 mnkr högre än budget. 
Parkeringshuset Vulcanus ska stå klart i höst. 
 
Under perioden har styrelsen bland annat arbetat med P-huset Vulcanus, kravspecifikation 
för upphandling av parkeringsautomater och telefonparkering, översyn av priser och 
produkter samt beslutat om ytterligare laddstolpar. 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är 2 mnkr 
bättre än budget, främst till följd av lägre underhållskostnader. Investeringarna följer plan.  
 
Under perioden har styrelsen arbetat med en översyn av fastighetsmarknaden i Borås, 
avseende eventuella strategiska fastighetsköp. 
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BoråsBorås TME AB bedömer resultatet till 0,7 mnkr bättre än budget. Budgeten 
förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. Bolaget har 
under sommaren stått värd till FriidrottsEM U20, som har involverat nästan all personal 
och haft flera projektanställningar. 
 
Under perioden har styrelsen uppdaterats i projekten Championship European Athletic 
U20, Versace Retrospective, No Limit Street Art festival 2020 samt Borås 400 år. 
 
Akademiplatsen AB räknar med ett resultat som är 2,5 mnkr sämre än budget. Bolaget 
har omförhandlat avtalet med operatören för Borås Kongress vilket minskar intäkterna, 
och några kostnader för iordningställandet har förskjutits från 2018 till 2019. Budgeten 
förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Under perioden har styrelsen tecknat tilläggsavtal för långtidshyran av LED skärm till 
Borås Kongress. Det finns ett tilldelningsbeslut för inköp av skärm men då beslutet är 
överklagat kan avtal inte skrivas. 
 
Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är 0,3 mnkr sämre än budget. Budgeten 
förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
  
Bostadsbolagen 
                                                                                                                                                                                                                         

Resultat efter finansnetto    Mnkr 

Bostadsbolagen 
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget-
avvikelse 

AB Bostäder i Borås 40,2 20,5 34,2 +13,7 

Fristadbostäder AB -3,3 3,0 -1,2 -4,2 

AB Sandhultsbostäder 2,6 0,7 1,0 +0,3 

AB Toarpshus 1,5 0,8 1,0 +0,2 

Viskaforshem AB 2,7 3,5 3,5 0 

Summa Bostadsbolagen  43,7 28,5 38,5 +10,0 

 
Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2019 på 38,5 mnkr, vilket är 10 
mnkr bättre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter 
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov 
påverkar ekonomin negativt.  
 
AB Bostäder i Borås och AB Toarpshus har pågående nyproduktionsprojekt för att möta 
behovet av fler bostäder i kommunen. 
 
I augusti 2019 var 23 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 20 vid samma 
period föregående år samt 10 vid årsskiftet.  
 
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 13,7 mnkr bättre än i budget. Den 
positiva avvikelsen utgörs både av högre hyresintäkter och lägre omkostnader. Bolagets 
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prognos är lägre än utfallet per augusti vilket beror på att sista tertialet alltid är 
kostnadstungt till följd av säsongsvariationer.  
 
På intäktssidan har hyrorna höjts med 1,95 % från 1 februari, en högre höjning än 
budgeterat. Bolagets intäkter ökar även till följd av att många kunder utnyttjar erbjudanden 
om standardhöjningar och att fler då väljer det dyrare alternativet vid badrumsrenovering. 
Dessutom bidrar högre fakturering till hyresgäster för skador samt låga vakanser till högre 
hyresintäkter.  
 
Rörelsens omkostnader beräknas bli 3,4 mnkr lägre än budgeterat, främst till följd av att 
kostnaderna för uppvärmning, el och vatten blir lägre. Dessutom beräknas 
utrangeringskostnader och finanskostnader hamna något under budget. 
 
Ombyggnationen av fastigheten på Våglängdsgatan 19 drabbades av kraftigt ökade 
kostnader, och då bolaget inte fick någon förklaring av entreprenören valde man att inte 
betala fakturorna. Det har medfört att entreprenören stämt AB Bostäder, som nu avvaktar 
Tingsrättens hantering. Beroende på utfallet kan en nedskrivning av fastigheten bli 
nödvändig och i så fall belasta årets resultat. Detta har inte tagits med i årsprognosen. 
Investeringsnivån har i prognos minskat från budgeterade 418 mnkr till 412 mnkr. Den 
pågående nybyggnationen av 112 lägenheter på Hulta Torg följer plan, och endast 9 
lägenheter är inte uthyrda. Om- och tillbyggnationen av lokalerna vid Hässle Torg samt 
Våglängdsgatan är klara. Bolaget har förvärvat en fastighet i det nya området 
Regementsstaden där det planeras att byggas cirka 140 nya lägenheter. Underhållsarbetet 
följer plan, och arbete pågår med att systematisera det löpande underhållsarbetet där varje 
fastighet ska ha en aktuell underhållsplan.  
 
Antal outhyrda lägenheter per augusti var 29 stycken, varav 5 uthyrningsbara. Prognos för 
vakanser på lokaler är lägre än budget.  
 
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är 4,2 mnkr sämre än budget till följd av 
högre renoverings- och underhållskostnader. Investeringsnivån ligger enligt budget på 3,9 
mnkr, vilket utgörs av badrumsrenoveringar, ett takrenoveringsprojekt, ombyggnation av 
en förskola samt installation av en solcellsanläggning. Bolaget planerar också för 
nyproduktion av 28 lägenheter i ett trygghetsboende i centrala Fristad. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat om delårsbokslut tom april 2019.  
 
AB Sandhultsbostäder räknar med ett årsresultat som är 0,3 mnkr bättre än budget till 
följd av lägre räntekostnader. Samtidigt ökar förvaltningskostnaderna i och med de 60 nya 
lägenheterna i Sjömarken, som stod klara i mars. Bolaget har 13 outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har den till stora delar nya styrelsen fortsatt sitt arbete enligt direktiv samt 
genomfört en utbildning gällande ansvarsfrågor och ekonomi. 
 
AB Toarpshus beräknar resultatet till 0,2 mnkr bättre än budget, vilket beror på lägre 
räntekostnader än budgeterat. Nybyggnationen av 50 lägenheter i Kråkhult, Dalsjöfors, 
pågår och första etappen är klar för inflyttning i september. Bolaget har fem outhyrda 
lägenheter. 
 
Under perioden har den till stora delar nya styrelsen fortsatt sitt arbete enligt direktiv samt 
genomfört en utbildning gällande ansvarsfrågor och ekonomi. 
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prognos är lägre än utfallet per augusti vilket beror på att sista tertialet alltid är 
kostnadstungt till följd av säsongsvariationer.  
 
På intäktssidan har hyrorna höjts med 1,95 % från 1 februari, en högre höjning än 
budgeterat. Bolagets intäkter ökar även till följd av att många kunder utnyttjar erbjudanden 
om standardhöjningar och att fler då väljer det dyrare alternativet vid badrumsrenovering. 
Dessutom bidrar högre fakturering till hyresgäster för skador samt låga vakanser till högre 
hyresintäkter.  
 
Rörelsens omkostnader beräknas bli 3,4 mnkr lägre än budgeterat, främst till följd av att 
kostnaderna för uppvärmning, el och vatten blir lägre. Dessutom beräknas 
utrangeringskostnader och finanskostnader hamna något under budget. 
 
Ombyggnationen av fastigheten på Våglängdsgatan 19 drabbades av kraftigt ökade 
kostnader, och då bolaget inte fick någon förklaring av entreprenören valde man att inte 
betala fakturorna. Det har medfört att entreprenören stämt AB Bostäder, som nu avvaktar 
Tingsrättens hantering. Beroende på utfallet kan en nedskrivning av fastigheten bli 
nödvändig och i så fall belasta årets resultat. Detta har inte tagits med i årsprognosen. 
Investeringsnivån har i prognos minskat från budgeterade 418 mnkr till 412 mnkr. Den 
pågående nybyggnationen av 112 lägenheter på Hulta Torg följer plan, och endast 9 
lägenheter är inte uthyrda. Om- och tillbyggnationen av lokalerna vid Hässle Torg samt 
Våglängdsgatan är klara. Bolaget har förvärvat en fastighet i det nya området 
Regementsstaden där det planeras att byggas cirka 140 nya lägenheter. Underhållsarbetet 
följer plan, och arbete pågår med att systematisera det löpande underhållsarbetet där varje 
fastighet ska ha en aktuell underhållsplan.  
 
Antal outhyrda lägenheter per augusti var 29 stycken, varav 5 uthyrningsbara. Prognos för 
vakanser på lokaler är lägre än budget.  
 
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är 4,2 mnkr sämre än budget till följd av 
högre renoverings- och underhållskostnader. Investeringsnivån ligger enligt budget på 3,9 
mnkr, vilket utgörs av badrumsrenoveringar, ett takrenoveringsprojekt, ombyggnation av 
en förskola samt installation av en solcellsanläggning. Bolaget planerar också för 
nyproduktion av 28 lägenheter i ett trygghetsboende i centrala Fristad. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat om delårsbokslut tom april 2019.  
 
AB Sandhultsbostäder räknar med ett årsresultat som är 0,3 mnkr bättre än budget till 
följd av lägre räntekostnader. Samtidigt ökar förvaltningskostnaderna i och med de 60 nya 
lägenheterna i Sjömarken, som stod klara i mars. Bolaget har 13 outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har den till stora delar nya styrelsen fortsatt sitt arbete enligt direktiv samt 
genomfört en utbildning gällande ansvarsfrågor och ekonomi. 
 
AB Toarpshus beräknar resultatet till 0,2 mnkr bättre än budget, vilket beror på lägre 
räntekostnader än budgeterat. Nybyggnationen av 50 lägenheter i Kråkhult, Dalsjöfors, 
pågår och första etappen är klar för inflyttning i september. Bolaget har fem outhyrda 
lägenheter. 
 
Under perioden har den till stora delar nya styrelsen fortsatt sitt arbete enligt direktiv samt 
genomfört en utbildning gällande ansvarsfrågor och ekonomi. 
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Viskaforshem AB räknar med ett resultat som är lika med budget. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen arbetat med att få till nybyggnation av bostäder.  
 
 
 
Övriga bolag 
 
 

Resultat efter finansnetto    Mnkr 

Övriga  
Utfall 
jan-aug 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget-
avvikelse 

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund 

 
1,4 -2,4 -0,6 +1,8 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

 
-1,1 0 -1,0 -1,0 

 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är 1,8 mnkr bättre än förbundets budget. 
Avvikelsen beror på vakanser och lägre pensionskostnader.   
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är 1 mnkr sämre än förbundets budget.  
 

 
Internbanken  
 
Verksamheten hittills under 2019 
Under året har Borås Stad behållit sin rating på AA+ från kreditvärderingsföretaget 
Standard & Poor..  
 
Internbankens upp- och utlåning   mnkr 

 2018-12-31 2019-08-31 Förändring 

Internbankens utlåning till bolagen * 8 258,5 9053,0 794,5 

Internbankens upplåning, intern -213,7 -174,2 39,5 

Internbankens upplåning, extern * -8 044,8 -8 878,8 -834,0 
* varav 195,0 mkr (få 194,8) avser direktfinansiering mellan bolag och bank. 
 
Internbankens utlåning till Borås Energi och Miljö AB har ökat med ca 400 mnkr, till AB 
Bostäder med knappt 200 mnkr, till Borås Elnät AB med 100 mnkr samt till Borås 
Kommuns Parkerings AB och AB Toarpshus med 50 mnkr vardera under årets första 8 
månader. 
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Internbankens resultat   mnkr 

 2018-12-31 2019-08-31 2019-12-31 
Prognos 

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 87,5 72,7   99,0 

Räntekostnad internbankens upplåning -63,1 -53,6 -72,0 

Internbankens administrativa omkostnader -1,6 -1,1 -2,0 

Resultat Internbanken 22,8 18,0 25,0 
* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen.  
 
 
 
 
Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC 
                              

            Mål       Riskmandat           Utfall Uppfyllt 

Kapitalbindning     2,5 år       1,5 år - 3,5 år           1,9 år Ja  
Räntebindning       2,5 år       1,5 år - 3,5 år           2 år   Ja  
                                        

                                

            Mål       Riskmandat           Utfall Uppfyllt 

Ränteförfall       < 1 år       0% - 50%           44%   Ja  
                                       
            Mål       Kapitalförfall     Likviditet     Utfall Uppfyllt 

Likviditetstäckning 12M   >100%        2 758 Mkr      
 3 322 
Mkr*    120%   Ja  

*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr                        
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Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas 
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.  
 
Indikatorer 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)   3 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 
99,9 % av målvärdet) 

  9 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)    - 

Ej rapporterat  - 

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning  14 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 
Uppdrag 

Antal genomförda uppdrag   31 

Antal delvis genomförda uppdrag   38 

Antal ej genomförda uppdrag    3 

Ej rapporterat   

Totalt antal uppdrag  72 

 
 
Människor möts i Borås 
 
Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 
 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Antal gästnätter i Borås.   216 616 220 000 224 955 

 

Delårsrapport tertial 2 ska redovisa ackumulerat resultat aug-18 till juli-19 men juli månads rapport 
kommer inte förrän i september varför här enbart kan redovisas med förskjutning en månad bakåt. Juli-
18 till juni-19 var det 224 955 belagda bäddar. Håller denna nivå i sig även i juli-19 så är målet nått.  
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Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld. 

Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

LOV-företagens ersättning och vilka regler som kan förenklas ska 
utredas. 

Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Utreda ny yta för evenemangsområde Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Söka ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas. Kommunstyrelsen Delvis    
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett interreligiöst råd. Ett 
interreligiöst råd initierat av Borås Stad är ett sätt att erbjuda en 
mötesplats för dialog mellan kommunen och trossamfunden. Syftet med 
ett råd kan vara att lära känna varandra, att skapa förståelse för och 
kunskap om varandra samt att ta vara på varandras kunskaper och 
möjligheter i olika frågor. I arbetet med att inrätta ett råd, ska hänsyn tas 
till vad den utredning som startade 2018 visar. 

Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

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

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i 
förvaltningens bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till 
bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen 
på den aktuella tiden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder 
samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på lämplig plats. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och 
Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på utrymme ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader bör bli en större 
attraktion i Borås. En strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder ska 
tas fram. 

Kulturnämnden  Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 
Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på 
bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför 
bostadsmarknaden. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 
Delvis 
genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld. 

Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

LOV-företagens ersättning och vilka regler som kan förenklas ska 
utredas. 

Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Utreda ny yta för evenemangsområde Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Söka ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas. Kommunstyrelsen Delvis    
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett interreligiöst råd. Ett 
interreligiöst råd initierat av Borås Stad är ett sätt att erbjuda en 
mötesplats för dialog mellan kommunen och trossamfunden. Syftet med 
ett råd kan vara att lära känna varandra, att skapa förståelse för och 
kunskap om varandra samt att ta vara på varandras kunskaper och 
möjligheter i olika frågor. I arbetet med att inrätta ett råd, ska hänsyn tas 
till vad den utredning som startade 2018 visar. 

Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

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

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i 
förvaltningens bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till 
bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen 
på den aktuella tiden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder 
samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på lämplig plats. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och 
Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på utrymme ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader bör bli en större 
attraktion i Borås. En strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder ska 
tas fram. 

Kulturnämnden  Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 
Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på 
bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför 
bostadsmarknaden. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 
Delvis 
genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under året starta ett drogfritt 
stödboende för personer med missbruksproblematik. Detta är en viktig 
del för att skapa ett anpassat utbud vilket är nödvändigt för att brukare 
med olika behov ska ges förutsättningar att bo genom stöd av interna 
insatser. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Genomfört 

Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergripande regler för arbetet 
med och bemötande av nationella minoriteter. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Genomfört 

Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid- och folkhälsonämnden 
utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta 
föreningslivet. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Borås Stad ska utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet 
för kvinnor i prostitution. 

Arbetslivs-
nämnden  Genomfört 

Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv fritid när personer inte är 
på sin dagliga verksamhet eller har slutat på denna. Nämnden får i 
uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att motverka isolering och 
stillasittande. 

Sociala 
omsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Redovisning ska göras om vilka åtgärder som vidtas för att nå målvärdet 
på indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)”. 

Vård- och 
äldrenämnden 

 Genomfört 

Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i 
samverkan med civilsamhället. 

Vård- och 
äldrenämnden 

 Genomfört 

 
 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
 
Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna. 
 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn 
på förskolan, %.  95,8 100 95,7 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %.   80 90 80 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.  222 222 220 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, % 
 

 87,3 100 87,2 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, % 
 

 95,2 100 95 

Andel elever med högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen, %  93 93 93 

 
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan 
Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 95,7 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant samtidigt som andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten ökat 
för varje år. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare 
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lägger grunden för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en 
viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. 

Drygt 3 procent av de svarande, vilket är i likhet med 2018 men något mindre andel än 2017, har 
uppgett att de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett fortsatt 
förbättringsområde på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga på 
de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla vårdnadshavare 
ska kunna känna sig trygga. I årets undersökning valde 5 056 vårdnadshavare att besvara enkäten, vilket 
motsvarar cirka 85 procent. Det är en ökning med nästan 10 procentenheter från 2018 då 4 700 
vårdnadshavare besvarade enkäten. 

 
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 80 procent av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet, vilket ligger på samma nivå som 2018. Det finns flera orsaker till brister i 
måluppfyllelsen. En förklaring är segregationen vilken leder till stora variationer i resultaten mellan olika 
skolor, där bland annat elevernas språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika 
elevgrupperna vore mer integrerade. Elevers frånvaro är ytterligare en faktor som har stor betydelse för 
bristande måluppfyllelse. Inom ram för arbetet med Kvalitetsrapport Undervisning och resultat, som är 
ett ärende i Grundskolenämndens möte i oktober, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, 
elevers språkutveckling samt pojkars måluppfyllelse. 

 
Genomsnittligt meritvärde i åk 9 
Målvärdet för elevernas meritvärde har inte uppnåtts. Utfallet är 220 i jämförelse med målvärdet 222. 
Analys av orsaker och åtgärder som övervägs enligt kommentarerna för gymnasiebehörighet ovan 

 

Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 
Målvärdet är inte uppnått och orsaker till låg måluppfyllelse är brister i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet, samt i det åtgärdande arbetet mot kränkningar, konflikter och mobbning. 
Exempel på otrygga platser kan vara omklädningsrum och vid toaletter. Elevers språkbruk upplevs av 
personal i skolorna ha försämrats, vilket kan leda till upplevelser av utsatthet och kränkningar. 
Kontinuitet i ledning och personalgrupper har betydelse. Genom den finns förutsättningar för stabilitet i 
bemötande, goda relationer, rutiner, regler, organisering och normer. Åtgärder för förbättrat 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete genomförs. Ytterligare insatser för att förbättra 
arbetet kring kränkande behandling planeras, liksom utbildning av pedagoger i normkritik och 
förebyggande av extremism. 

 
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan 
Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens 
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns påståendet 
"Jag känner mig trygg" och utfallet i elevenkäten är 95 procent. Trygghet ingår som en del i det goda 
pedagogiska och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt arbete är utvecklingsplanen 
Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner. Varje skola och skolenhet 
analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och gjorda analyser. 
 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
Utfallet för läsåret 2018/19 kan redovisas först i Årsredovisningen för 2019 då den nationella 
Skolverksstatistiken (SIRIS) publiceras först i december 2019. Med utgångspunkt i statistiken för läsåret 
2017/18 där 93 procent av eleverna nådde en examen har arbetet fortsatt i enlighet med utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. De i planen angivna utvecklingsområdena är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Betygsanalyser görs i syfte att säkra rättssäker 
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lägger grunden för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en 
viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. 

Drygt 3 procent av de svarande, vilket är i likhet med 2018 men något mindre andel än 2017, har 
uppgett att de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett fortsatt 
förbättringsområde på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga på 
de kommentarer som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla vårdnadshavare 
ska kunna känna sig trygga. I årets undersökning valde 5 056 vårdnadshavare att besvara enkäten, vilket 
motsvarar cirka 85 procent. Det är en ökning med nästan 10 procentenheter från 2018 då 4 700 
vårdnadshavare besvarade enkäten. 

 
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 80 procent av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet, vilket ligger på samma nivå som 2018. Det finns flera orsaker till brister i 
måluppfyllelsen. En förklaring är segregationen vilken leder till stora variationer i resultaten mellan olika 
skolor, där bland annat elevernas språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika 
elevgrupperna vore mer integrerade. Elevers frånvaro är ytterligare en faktor som har stor betydelse för 
bristande måluppfyllelse. Inom ram för arbetet med Kvalitetsrapport Undervisning och resultat, som är 
ett ärende i Grundskolenämndens möte i oktober, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, 
elevers språkutveckling samt pojkars måluppfyllelse. 

 
Genomsnittligt meritvärde i åk 9 
Målvärdet för elevernas meritvärde har inte uppnåtts. Utfallet är 220 i jämförelse med målvärdet 222. 
Analys av orsaker och åtgärder som övervägs enligt kommentarerna för gymnasiebehörighet ovan 

 

Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 
Målvärdet är inte uppnått och orsaker till låg måluppfyllelse är brister i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet, samt i det åtgärdande arbetet mot kränkningar, konflikter och mobbning. 
Exempel på otrygga platser kan vara omklädningsrum och vid toaletter. Elevers språkbruk upplevs av 
personal i skolorna ha försämrats, vilket kan leda till upplevelser av utsatthet och kränkningar. 
Kontinuitet i ledning och personalgrupper har betydelse. Genom den finns förutsättningar för stabilitet i 
bemötande, goda relationer, rutiner, regler, organisering och normer. Åtgärder för förbättrat 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete genomförs. Ytterligare insatser för att förbättra 
arbetet kring kränkande behandling planeras, liksom utbildning av pedagoger i normkritik och 
förebyggande av extremism. 

 
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan 
Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och 
sociala klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens 
innehåll och kvalitet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns påståendet 
"Jag känner mig trygg" och utfallet i elevenkäten är 95 procent. Trygghet ingår som en del i det goda 
pedagogiska och sociala klimatet. Utgångspunkten för fortsatt arbete är utvecklingsplanen 
Bildningsstaden Borås 2016-2021 och skolornas egna utvecklingsplaner. Varje skola och skolenhet 
analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och gjorda analyser. 
 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
Utfallet för läsåret 2018/19 kan redovisas först i Årsredovisningen för 2019 då den nationella 
Skolverksstatistiken (SIRIS) publiceras först i december 2019. Med utgångspunkt i statistiken för läsåret 
2017/18 där 93 procent av eleverna nådde en examen har arbetet fortsatt i enlighet med utvecklingsplan 
Bildningsstaden Borås 2016-2021. De i planen angivna utvecklingsområdena är det goda lärandet, 
systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, 
beskriva och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena och 
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Betygsanalyser görs i syfte att säkra rättssäker 
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bedömning. Uppföljningar av skolornas arbete med insatser visar att de insatser som skolorna 
genomfört har gett resultatförbättringar inom flera områden. Förvaltningen har i sina analyser också 
identifierat att det finns program med vikande resultat. Här pågår insatser på skolnivå. 
 

 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att 
tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de 
fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av 
ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna. 

Kommunstyrelsen  Genomfört 

Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag för föreningar med verksamhet i 
socioekonomiska områden, som underlättar för fler att få åka med på 
läger, tävlingar och cuper, ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet 
ökar ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Genomfört 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är 
föräldralediga eller arbetslösa ska utredas. 

Förskolenämnden  Genomfört 

Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för 
barngruppers storlek, ska nås. 

Förskolenämnden  Delvis 
genomfört 

Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som Kulturskolan Simonsland 
ska utredas av Grundskolenämnden i samverkan med övriga berörda 
nämnden. 

Grundskolenämnd
en 

 Genomfört 

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019. Grundskolenämnd
en 

 Genomfört 

Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner hanteras, ska finnas på 
varje skola. 

Grundskolenämnd
en 

 Genomfört 

Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i svenska. Grundskolenämnd
en 

 Genomfört 

Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas 
under 2019. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

 Genomfört 

Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik 
ska utredas. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

 Genomfört 

Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

 Genomfört 
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Företagandet växer genom samverkan 
 
Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy. Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering 
som längst medges till klockan 02:30. 

Miljö- och 
konsumentnämnd
en 

 Genomfört 

 

Livskraftig stadskärna 
 
Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.   98 100 99 

 
Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i 
rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga 
pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har 
automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort 
handläggningstid som möjligt. 
 
 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett 
tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en 
konkretisering av vad som krävs för att nå upp till visionens mål om 
tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor som 
behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på 
lokalisering av framtida höga hus. 

Kommunstyrelsen Genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler 
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten 
Borås. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att 
under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat 
skyttecentrum i Borås 

Kommunstyrelsen Genomfört 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

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

Tekniska 
nämnden 
Kommunala bolag 

 Delvis 
genomfört 

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

Tekniska 
nämnden 

Genomfört 
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Företagandet växer genom samverkan 
 
Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy. Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering 
som längst medges till klockan 02:30. 

Miljö- och 
konsumentnämnd
en 

 Genomfört 

 

Livskraftig stadskärna 
 
Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.   98 100 99 

 
Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i 
rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga 
pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har 
automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort 
handläggningstid som möjligt. 
 
 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett 
tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en 
konkretisering av vad som krävs för att nå upp till visionens mål om 
tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor som 
behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på 
lokalisering av framtida höga hus. 

Kommunstyrelsen Genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler 
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten 
Borås. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att 
under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat 
skyttecentrum i Borås 

Kommunstyrelsen Genomfört 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen  Ej genomfört 

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

Tekniska 
nämnden 
Kommunala bolag 

 Delvis 
genomfört 

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

Tekniska 
nämnden 

Genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T2 2019 

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. 

Tekniska 
nämnden 

Genomfört 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus. 

Kulturnämnden  Delvis 
genomfört 

 
 
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
 
Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel närproducerade livsmedel, %    20 32 

 

Målvärdet är uppfyllt när gäller livsmedel som producerats, förädlats och distribuerats till Borås Stad 
inom en radie på 15 mil från Borås tätort 

 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden 
ska påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. 
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen  Genomfört 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering 
och ansvarsfördelning ska utredas och tydliggöras. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord utredning. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
 
Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 
 

 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens 
kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga 
trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk 
utredning. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik 
så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik, även på helger. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsförvaltningen ska åt alla förvaltningar inventera 
möjligheten att erbjuda inomhusparkering för anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda elcykelladdning. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Genomfört 

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

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

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

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
 
Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 
 

 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens 
kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga 
trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk 
utredning. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik 
så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik, även på helger. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsförvaltningen ska åt alla förvaltningar inventera 
möjligheten att erbjuda inomhusparkering för anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda elcykelladdning. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Genomfört 

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

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

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

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 
Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel ekologiska livsmedel, %.    50 40,5 

 

Utfallet för andelen ekologiska livsmedel för nämnderna varierar: 

• Förskolenämnden 51 procent 
• Grundskolenämnden 45 procent 
• Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 45 procent 
• Vård- och äldrenämnden 45 procent 
• Servicenämnden 32 procent 

 
De flesta nämnder skriver att det nya grossistavtalet för livsmedel som trädde i kraft 1 maj 2019 är 
dyrare än det tidigare avtalet och enligt Grundskolenämnden finns det en oro för att denna 
kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya distributionscentralen, inte kompenseras för och 
därmed kommer att påverka skolornas matsedlar negativt. 
 
 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska 
genomföras 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i 
menyn. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Genomfört 
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Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid   7,4 7,2 7,4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten   447 400 447 

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid  
Sjukfrånvaron har sedan 2018 legat relativt konstant för Borås Stad. Kontaktyrken har generellt en högre 
sjukfrånvaro jämfört med andra yrkesgrupper.  Sett enbart utifrån ett könsperspektiv har kvinnorna 
högre sjukfrånvaro än män. Yrkesgrupper som visar positiv utveckling är bland annat personal inom kök 
och städ samt personlig assistent. Gymnasielärarna som ökade under 2018 visar nu på en sjunkande 
sjukfrånvaro. Samtliga förvaltningar arbetar med att sänka sjukfrånvaro och flera lyfter fram 
Organisationshälsa som samarbetspartner.  
  
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Andelen timavlönade har i stort en positiv utveckling över tid. Några större förvaltningar med stort 
behov av timavlönad personal lyfter fram utmaningen med kompetensförsörjningen i stort och 
problematiken kring låg grundbemanning och hög sjukfrånvaro. Bemanningsenheten lyfts fram som en 
viktig samarbetspartner. Inom till exempel Vård- och äldreförvaltningen har arbetet med att öka 
grundbemanning och en satsning på att få vikarier att jobba båda semesterperioderna. Insatser som gett 
positiva effekter. 
 
 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas. 

Kommunstyrelsen Ej genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare 
kan ske på entreprenad. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta 
av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En plan med tydlig struktur 
för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

 
Jämställdhetsperspektivet 
Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. 
Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet med 
jämställdhetsintegrering att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att 
resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett 
bakgrund och tillhörighet. Varje nämnd ska ha en handlingsplan för 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20-21 november 2019

 B 3035

 24 (30) 
 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 2 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid   7,4 7,2 7,4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten   447 400 447 

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid  
Sjukfrånvaron har sedan 2018 legat relativt konstant för Borås Stad. Kontaktyrken har generellt en högre 
sjukfrånvaro jämfört med andra yrkesgrupper.  Sett enbart utifrån ett könsperspektiv har kvinnorna 
högre sjukfrånvaro än män. Yrkesgrupper som visar positiv utveckling är bland annat personal inom kök 
och städ samt personlig assistent. Gymnasielärarna som ökade under 2018 visar nu på en sjunkande 
sjukfrånvaro. Samtliga förvaltningar arbetar med att sänka sjukfrånvaro och flera lyfter fram 
Organisationshälsa som samarbetspartner.  
  
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Andelen timavlönade har i stort en positiv utveckling över tid. Några större förvaltningar med stort 
behov av timavlönad personal lyfter fram utmaningen med kompetensförsörjningen i stort och 
problematiken kring låg grundbemanning och hög sjukfrånvaro. Bemanningsenheten lyfts fram som en 
viktig samarbetspartner. Inom till exempel Vård- och äldreförvaltningen har arbetet med att öka 
grundbemanning och en satsning på att få vikarier att jobba båda semesterperioderna. Insatser som gett 
positiva effekter. 
 
 

Uppdrag Enhet Status T2 2019 

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas. 

Kommunstyrelsen Ej genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare 
kan ske på entreprenad. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta 
av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En plan med tydlig struktur 
för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

 
Jämställdhetsperspektivet 
Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. 
Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet med 
jämställdhetsintegrering att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att 
resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett 
bakgrund och tillhörighet. Varje nämnd ska ha en handlingsplan för 
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jämställdhetsintegrering och den ska bland annat innehålla verksamhetens behov av 
insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget.  
 
I Budget 2019 ska nämnderna beskriva hur nämnden avser att arbeta för att 
budgetprocessen och budgeten ska främja jämställdhet. I delårsrapporten ska nämndens 
intention från budgeten kring jämställdhetsarbetet följas upp genom att beskriva vilka 
effekter nämnden hittills har uppnått eller önskar att uppnå inom området. Fokus är att 
beskriva hur det dagliga arbetet kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom 
verksamheten med ett externt fokus, det vill säga utifrån invånares, kunders, brukares och 
elevers mm perspektiv. Nedan följer några exempel på aktiviteter som rapporterats från 
nämnderna i delårsrapporten per augusti. 
 
Flera förvaltningar har fortsatt arbetet med att utveckla användandet av könsuppdelad 
statistik för att kunna göra analyser utifrån jämställdhetsperspektivet. 
 
Kommunstyrelsen arbetar inom Centrum för Säkerhet och Kunskap (CKS) att strategiskt 
förebygga och motverka Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. 
Arbetet sker främst genom information och utbildning av Borås Stads medarbetare och i 
denna insats fokuseras särskilt på genusperspektivet och jämställdhet både vad gäller 
”förövare” och offer. Strategisk samhällsplanering är med i en styrgrupp för Leader 
Sjuhärad som arbetar för att lämna EU-bidrag utifrån jämn könsfördelning samt att i övrigt 
arbeta för att säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt. 
 
Överförmyndarnämnden kommer under hösten att påbörja ett projekt med att granska 
myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv. Målet är att undersöka om ärenden 
handläggs olika beroende på vilket kön den hjälpsökande eller ställföreträdaren har. 
 
 Fritids- och folkhälsonämnden har under våren arbetat fram ett material som kan 
benämnas som föreningsbokslut. Här framgår medlemsfördelning mellan män och kvinnor 
i respektive föreningskategori samt även i styrelser. Materialet ska användas i 
utbildningssyfte vid föreningsträffar för att påvisa skillnader mellan olika 
föreningskategorier och utgöra underlag för ett förbättrings-/förändringsarbete. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med 
jämställdhetsintegrering i förvaltningen. 

• Att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus 
• Att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och medskapande där 

detta är möjligt, oavsett kön 
• Att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och 

likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. 
Ett första steg för att ge medarbetare förutsättningar att integrera jämställdhetsarbetet i det 
ordinarie arbetet är att ge dem ökad kunskap kring normkritiskt tänkande, diskriminering 
och stereotypa uppfattningar beträffande genus. För att medarbetarna ska kunna sätta 
kunskapen i relation till sitt arbete med brukaren har samtliga medarbetare bjudits in till en 
obligatorisk föreläsning om normer kring kön i samhället och könsstereotypa 
förhållningssätt inom socialtjänsten i förhållandet till brukaren.  
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Sammanställd redovisning 
 
 
 

 

Resultaträkning

mnkr

Delår 
2019-08

Delår 
2018-08

Budget 
2019

Prognos 
2019

Delår 
2019-08

Delår 
2018-08

Budget 
2019 *

Prognos 
2019 * Not

Verksamhetens intäkter 1 116 1 151 1 842 1 694 2 202 2 285 4 161 3 978 1

Jämförelsestörande intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Verksamhetens kostnader -5 204 -5 030 -7 971 -7 821 -5 853 -5 751 -9 680 -9 486 2,3

Avskrivningar/Nedskrivningar -178 -152 -240 -260 -430 -372 -681 -663

Verksamhetens nettokostnader -4 266 -4 031 -6 369 -6 387 -4 081 -3 838 -6 200 -6 171
Skatteintäkter 3 437 3 305 5 156 5 157 3 437 3 305 5 156 5 157

Generella statsbidrag och utjämning 864 848 1 263 1 297 864 848 1 263 1 297

Finansiella intäkter 116 145 135 140 50 8 136 142

Finansiella kostnader -69 -70 -105 -105 -69 -33 -251 -218

Periodens resultat 82 197 80 102 201 290 104 207

* Avser totalt för bolagen och kommunen, ej eliminerat

KoncernKommun
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Sammanställd redovisning 
 
 
 

 

Resultaträkning

mnkr

Delår 
2019-08

Delår 
2018-08

Budget 
2019

Prognos 
2019

Delår 
2019-08

Delår 
2018-08

Budget 
2019 *

Prognos 
2019 * Not

Verksamhetens intäkter 1 116 1 151 1 842 1 694 2 202 2 285 4 161 3 978 1

Jämförelsestörande intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Verksamhetens kostnader -5 204 -5 030 -7 971 -7 821 -5 853 -5 751 -9 680 -9 486 2,3

Avskrivningar/Nedskrivningar -178 -152 -240 -260 -430 -372 -681 -663

Verksamhetens nettokostnader -4 266 -4 031 -6 369 -6 387 -4 081 -3 838 -6 200 -6 171
Skatteintäkter 3 437 3 305 5 156 5 157 3 437 3 305 5 156 5 157

Generella statsbidrag och utjämning 864 848 1 263 1 297 864 848 1 263 1 297

Finansiella intäkter 116 145 135 140 50 8 136 142

Finansiella kostnader -69 -70 -105 -105 -69 -33 -251 -218

Periodens resultat 82 197 80 102 201 290 104 207

* Avser totalt för bolagen och kommunen, ej eliminerat

KoncernKommun
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Balansräkning Kommun Koncern 

mnkr
Delår  

2019-08
Bokslut 
2018-12

Delår  
2019-08

Bokslut 
2018-12

Tillgångar
Anläggningstillgångar 13 997 13 082 16 459 15 561
Immateriella anläggningstillgångar 2 3 5 6
Materiella anläggningstillgångar 5 046 4 859 16 233 15 334
Finansiella anläggningstillgångar 8 949 8 220 221 221

Omsättningstillgångar 2 104 2 110 1 861 2 069
Förråd m m 174 169 205 217
Kortfristiga fordringar 1 219 1 093 902 992
Kortfristiga placeringar 422 552 422 552
Kassa och bank 289 296 332 308
Summa tillgångar 16 101 15 192 18 320 17 630

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 5 047 4 964 6 193 5 999
- därav periodens/årets resultat 82 318 201 351

Avsättningar 505 591 1 001 1 096
Avsättningar för pensioner 446 525 492 575
Övriga avsättningar 59 66 509 521

Skulder 10 549 9 637 11 126 10 535
Långfristiga skulder 6 136 5 485 6 687 5 806
Kortfristiga skulder 4 413 4 152 4 439 4 729
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 16 101 15 192 18 320 17 630

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter - -
Pensionsförpliktelser 1 578 1 578
Övriga ansvarsförbindelser 469 230
Summa panter och ansvarsförbindelser 2 047 1 808
Aktuella panter och ansvarsförbindelser per 2019-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga
förändringar har skett sedan 2018-12-31.
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Redovisningsprinciper 
 
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2) för mindre aktiebolag 
respektive BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Borås Stad och bolagen kan tillämpa 
olika redovisningsprinciper. Samma redovisningsprinciper som kommer att tillämpas i 
efterföljande årsredovisning tillämpas i delårsrapporten. Bedömningen är att de bolag som 
tillämpar K2 utgör en liten och icke väsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 
görs inte i den sammanställda redovisningen. 
 
Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 16 och 17 
upprättar Borås Stad sammanställd redovisning och delårsrapport som utgår från 
underkoncernernas bokslut. Delårsrapporten grundas på faktisk redovisning till och med 
31 augusti 2019. Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats 
och bokförts i 201908. Samma periodiseringar, av väsentlig betydelse, som görs vid 
årsbokslutet har också gjorts i delårsrapporten. Elimineringar har gjorts avseende 
internbanken med aktuella mellanhavanden per 31 augusti. Övriga elimineringar är 
schablonmässigt gjorda utifrån senaste årsbokslutets siffror och andelar. 
 
 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun Koncern
mnkr 2019-08 2018-08 2019-08 2018-08
Avgifter och ersättningar 423 391 1 366 957
Hyror och arrenden 112 112 147 566
Driftbidrag 499 537 519 557
Återbetalning AFA-försäkring 0 0 0 0
Investeringsbidrag (direktförda) 4 3 4 3
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar 12 48 12 48
Försäljning av exploateringsfastigheter 18 28 18 28
Försäljningsmedel övrigt 37 24 48 35
Övrigt 11 8 88 91
Summa 1 116 1 151 2 202 2 285

Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern
mnkr 2019-08 2018-08 2019-08 2018-08
Personalkostnader -3 506 -3 386 -3 852 -3 724
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner -1 046 -1 414 -1 149 -1 514
Tjänster -1 302 -1 255 -1 557 -1 568
Materiel -193 -179 -238 -244
Realisationsförluster 0 0 0 0
Transfereringar, bidrag mm -203 -210 -206 -215
Summa -5 204 -5 030 -5 853 -5 751

Not 3 Revisionskostnader Kommun Koncern
mnkr 2019-08 2018-08 2019-08 2018-08
Revision Deloitte AB 0 0 -1 -1
Revision Borås Stad -3 -3 -3 -3
Övrigt Deloitte AB 0 0 -3 -1
Summa -3 -3 -7 -5
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Redovisningsprinciper 
 
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2) för mindre aktiebolag 
respektive BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Borås Stad och bolagen kan tillämpa 
olika redovisningsprinciper. Samma redovisningsprinciper som kommer att tillämpas i 
efterföljande årsredovisning tillämpas i delårsrapporten. Bedömningen är att de bolag som 
tillämpar K2 utgör en liten och icke väsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 
görs inte i den sammanställda redovisningen. 
 
Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 16 och 17 
upprättar Borås Stad sammanställd redovisning och delårsrapport som utgår från 
underkoncernernas bokslut. Delårsrapporten grundas på faktisk redovisning till och med 
31 augusti 2019. Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats 
och bokförts i 201908. Samma periodiseringar, av väsentlig betydelse, som görs vid 
årsbokslutet har också gjorts i delårsrapporten. Elimineringar har gjorts avseende 
internbanken med aktuella mellanhavanden per 31 augusti. Övriga elimineringar är 
schablonmässigt gjorda utifrån senaste årsbokslutets siffror och andelar. 
 
 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun Koncern
mnkr 2019-08 2018-08 2019-08 2018-08
Avgifter och ersättningar 423 391 1 366 957
Hyror och arrenden 112 112 147 566
Driftbidrag 499 537 519 557
Återbetalning AFA-försäkring 0 0 0 0
Investeringsbidrag (direktförda) 4 3 4 3
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar 12 48 12 48
Försäljning av exploateringsfastigheter 18 28 18 28
Försäljningsmedel övrigt 37 24 48 35
Övrigt 11 8 88 91
Summa 1 116 1 151 2 202 2 285

Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun Koncern
mnkr 2019-08 2018-08 2019-08 2018-08
Personalkostnader -3 506 -3 386 -3 852 -3 724
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner -1 046 -1 414 -1 149 -1 514
Tjänster -1 302 -1 255 -1 557 -1 568
Materiel -193 -179 -238 -244
Realisationsförluster 0 0 0 0
Transfereringar, bidrag mm -203 -210 -206 -215
Summa -5 204 -5 030 -5 853 -5 751

Not 3 Revisionskostnader Kommun Koncern
mnkr 2019-08 2018-08 2019-08 2018-08
Revision Deloitte AB 0 0 -1 -1
Revision Borås Stad -3 -3 -3 -3
Övrigt Deloitte AB 0 0 -3 -1
Summa -3 -3 -7 -5
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Den sammanställda delårsrapporten avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat Borås 
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund 
(55%) och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (50%). En uppställning av de 
majoritetsägda bolagen som ingår i ”koncernen” återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt 
om bolagen. 
 
Förändring av redovisningsprinciper 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Inga förändringar av redovisningsprinciper har skett sedan föregående årsbokslut. 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 
 
Bilagd lista över ärenden som behandlas i samband med tertial 2 2019 godkänns som 
redovisning av uppdrag i Budget 2019. 
 
Reservationer 
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och Martin 
Nilsson (M) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
yrkande, se bilaga. 
 
Vidare reserverar sig Anderas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot beslutet. 
 
 
Protokollsanteckningar 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till protokollet, 
se bilaga. 
 
 
 
 
  
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson     
Kommunstyrelsens ordförande   
 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Delårsrapport januari - augusti 2019  
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns, med bifogade ändringar enligt nedan. 

Sidan 17, texttillägg: 

Givet uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld förväntas 
genomföras under 2019.  

Sidan 20:  

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler 
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten Borås. 
Uppdrag ej genomfört. 

Sidan 22:  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens 
kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen 
som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk utredning.  

Uppdrag ej genomfört. 

Sidan 23:  

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till 
översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.  

Uppdrag ej genomfört. 

Sidan 24: 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.  

Uppdrag ej genomfört. 

Bilagd lista över ärenden som behandlas i samband med tertial 2 2019 godkänns 
som redovisning av uppdrag i Budget 2019. 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 

E5 
Kommunstyrelsen 

2019-10-28 
E5 – Delårsrapport januari – augusti 2019 

Protokollsanteckning 
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Kommunstyrelsen 
2019-10-28 

E5 – Delårsrapport januari – augusti 2019 

Protokollsanteckning 
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Lista över ärenden som behandlas i samband med tertial 2 2019 

 

Utredningar i samband med uppdrag 

2019-00629 Utredning om 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga 
eller arbetslösa. 

2019-00600 Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna för att inrätta en 
stödverksamhet för personer i prostitution. 

2019-00611 Skrivelse om Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en strategisk 
flerårsplan med utvecklingsåtgärder från  Kulturnämnden 

2019-00576 Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken, redovisning av 
budgetuppdrag från Tekniska nämnden 

2019-00640 Fritids- och folkhälsonämndens beslut om möjligheten att hålla alla fritidsgårdar 
öppna sommartid ska utredas 

2019-00639 Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna fritidsgårdar 
kan starta 

2019-00154 PM Utred möjligheterna att använda trygghetsvakter.  
 
2019-00818 Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas under 
2019 

2019-00818 Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska 
utredas 

2019-00818 Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas 
 
2019-00818 Fritidshem och öppen förskola i samma lokaler som Kulturskolan Simonsland 
ska utredas  
 
2019-00818 Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019  
 

 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie-Louise Bengtsson 
Handläggare 
033 357186 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-18 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00055 3.6.8.4 
 

  

 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler 
föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att ett målmedvetet arbete pågår och 
att vi har sju olika inslag av samverkan med Civilsamhället. Uppdraget från 
Kommunfullmäktige är numera en del av förvaltningens ordinarie arbete.         

Sammanfattning  
Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde, Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet, finns för närvarande tre helt föreningsdrivna enheter som 
med utgångspunkt i ”Program för Öppen ungdomsverksamhet” får ersättning 
för att bedriva verksamhet för målgruppen. Det är Kulturföreningen Tåget, 
Mariedals IK och Svenska Kyrkan. Deras uppdrag har pågått under många år 
och haft sin grund i att det inte funnits någon kommunal verksamhet i 
närområdet. Under 2018/2019 har uppdraget förtydligats och det har ingåtts ett 
IOP (idéburet offentligt partnerskap) med var och en av dessa tre. 
 
Under 2018 har två nya samverkansformer för Öppen ungdomsverksamhet 
startat. I samband med att den kommunala verksamheten på Hestra Midgård 
stängdes tecknades överenskommelser med Byttorps IF och Hestra IF om att 
bedriva öppen verksamhet i deras respektive klubbstugor.  
 
Sedan flera år finns det också ett nära samarbete runt Öppen 
ungdomsverksamhet med Borås Fältrittklubb. Hösten 2018 inleddes ett 
liknande samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU i 
Parasportcenter i Sjuhäradshallen. Diskussioner pågår för närvarande med 
Borås Fältrittklubb och SISU om att utveckla och utöka samverkan inom dessa 
båda områden.              

Ärendet i sin helhet 
Förvaltningen är positiv till en ökad samverkan med olika delar av 
civilsamhället. En Öppna ungdomsverksamheten med inslag av parter från 
civilsamhället och en bas från den kommunala professionen ger oftast en 
dynamisk helhet. Viktigt är dock att se att de två delarnas uppdrag ser delvis 
olika ut och kompletterar varandra. Civilsamhällets styrka är i första hand att 
tillföra specialkompetens inom vissa områden medan den kommunala 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie-Louise Bengtsson 
Handläggare 
033 357186 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-18 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00055 3.6.8.4 
 

  

 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler 
föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att ett målmedvetet arbete pågår och 
att vi har sju olika inslag av samverkan med Civilsamhället. Uppdraget från 
Kommunfullmäktige är numera en del av förvaltningens ordinarie arbete.         

Sammanfattning  
Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde, Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet, finns för närvarande tre helt föreningsdrivna enheter som 
med utgångspunkt i ”Program för Öppen ungdomsverksamhet” får ersättning 
för att bedriva verksamhet för målgruppen. Det är Kulturföreningen Tåget, 
Mariedals IK och Svenska Kyrkan. Deras uppdrag har pågått under många år 
och haft sin grund i att det inte funnits någon kommunal verksamhet i 
närområdet. Under 2018/2019 har uppdraget förtydligats och det har ingåtts ett 
IOP (idéburet offentligt partnerskap) med var och en av dessa tre. 
 
Under 2018 har två nya samverkansformer för Öppen ungdomsverksamhet 
startat. I samband med att den kommunala verksamheten på Hestra Midgård 
stängdes tecknades överenskommelser med Byttorps IF och Hestra IF om att 
bedriva öppen verksamhet i deras respektive klubbstugor.  
 
Sedan flera år finns det också ett nära samarbete runt Öppen 
ungdomsverksamhet med Borås Fältrittklubb. Hösten 2018 inleddes ett 
liknande samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU i 
Parasportcenter i Sjuhäradshallen. Diskussioner pågår för närvarande med 
Borås Fältrittklubb och SISU om att utveckla och utöka samverkan inom dessa 
båda områden.              

Ärendet i sin helhet 
Förvaltningen är positiv till en ökad samverkan med olika delar av 
civilsamhället. En Öppna ungdomsverksamheten med inslag av parter från 
civilsamhället och en bas från den kommunala professionen ger oftast en 
dynamisk helhet. Viktigt är dock att se att de två delarnas uppdrag ser delvis 
olika ut och kompletterar varandra. Civilsamhällets styrka är i första hand att 
tillföra specialkompetens inom vissa områden medan den kommunala 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20-21 november 2019

B 3046

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

verksamheten står för en bredare professionalitet och för långsiktighet och 
kontinuitet. Den kommunala verksamheten tar också ansvar för helheten och 
att verksamheten drivs utifrån de riktlinjer och krav som finns via rådande 
styrdokument samt har en skyldighet att tillgodose barn och ungas rättigheter 
till en utvecklande fritidsverksamhet i ett bredare perspektiv. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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verksamheten står för en bredare professionalitet och för långsiktighet och 
kontinuitet. Den kommunala verksamheten tar också ansvar för helheten och 
att verksamheten drivs utifrån de riktlinjer och krav som finns via rådande 
styrdokument samt har en skyldighet att tillgodose barn och ungas rättigheter 
till en utvecklande fritidsverksamhet i ett bredare perspektiv. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 

KF uppdrag: Möjlighet till kommunala trygghetsvakter ska utredas. 

 

I samband med budget 2019 har Kommunfullmäktige givit Stadsledningskansliets avdelning Centrum 
för kunskap och säkerhet (CKS) uppdraget att utreda möjligheten att använda kommunala 
trygghetsvakter i Borås som en av flera trygghetsskapande åtgärder.  

 

Sammanfattning 

Det är möjligt att anlita kommunala Trygghetsvakter för trygghetsskapande åtgärder för Borås Stad. 
Trygghetsvakterna förutsätts finnas i Borås centrala delar samt i Knalleland under dag- och kvällstid 
samt under torsdag – fredag fram till kl 02:00. Av arbetsmiljöskäl bör dessa arbeta i par och behovet 
bedöms vara fyra trygghetsvakter i de centrala delarna och två i Knalleland. 

Utredningen har givit vid handen att det finns två alternativ till Trygghetsvakter, dels genom att anlita 
ett bevakningsföretag och väktare, dels genom att anställa Trygghetsvakter under samma villkor som 
stadsdelsvärdarna som tjänstgör vid Arbetslivsförvaltningen. 

Kostnaden för att bemanna trygghetsvakter med väktare under ovanstående villkor och tider är ca 
987 000:-/månad, en årskostnad på ca 11 844 000:-. Om stadsdelsvärdar ska anställas bedöms 
kostnaden till ca 540 000:-/mån, en årskostnad på ca 6 480 00:- enligt vidtagen utredning.  
Det bör påpekas, att stadsdelsvärdar inte har den utbildning och utrustning som väktare har. 
 
Uppdraget anses utfört. 
 

Utredning 

Utredningsuppdraget, att utreda möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter, har tolkats 
som en politisk vilja och ett behov av personer som under ”ledning” av kommunen ”patrullerar” och 
finns tillhands i trygghetsskapande syfte i Borås, främst i Borås centrala delar och Knalleland 

Begreppet eller funktionen ”Trygghetsvakt” är inte vedertaget i det trygghetsskapande arbetet. 
Begreppet har ofta används av oseriösa grupperingar och typ ”medborgargarden”. De funktioner 
eller professioner förutom polis som används i liknande trygghetsskapande sammanhang är: 

 

Ordningsvakter 
En ordningsvakt har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är 
berusade eller uppträder störande på allmän plats. De får också avvisa eller avlägsna personer som 
genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen.  
 
Ordningsvakter förordnas och utbildas av Polismyndigheten som också utför tillsynen. Deras 
förordnande styrs genom Lag (1980:578) om ordningsvakter där det framgår (2-a-b§§) att de endast 
kan förordnas att tjänstgöra vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller vid bad-
campingplatser eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten 
har tillträde till samt vid säkerhetskontroller i domstolar eller vid offentliga sammanträden i 
kommuner och landsting. 
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Enl 3§ i samma lag finns det ett undantag om det finns särskilt behov och det är av väsentlig 
betydelse från allmän synpunkt får ordningsvakter förordnas även i annat sammanhang än som avses 
2-2b§§. Det är polismyndigheten som efter ansökan avgör och bedömer om ett geografiskt område 
är att betrakta som ett så kallat ”LOV 3 område” där ordningsvakter kan förordnas.  
 
Efter ett politiskt initiativ om att göra en del av Borås centrum till ett LOV 3-område, där 
ordningsvakter har förordnande att tjänstgöra, har Lokalpolisområdet lämnat ett remissvar där de 
bedömer att det inte finns förutsättningar för tillstånd för att använda ordningsvakter utifrån LOV 3§. 
 
Det innebär att utsikterna för att använda ordningsvakter för ett generellt trygghetsskapande syfte är 
små. 
 
Väktare 
En väktare är en person som är anställd av ett bevakningsföretag för att utföra en mängd olika 
bevakningssysslor, till exempel  ronderande bevakning i och runt objekt, stationär bevakning, 
områdesbevakning samt åtgärda utlösta larm. Väktare utbildas av bevakningsbolagen och det krävs 
en väktargrundutbildning. En väktare har inga särskilda befogenheter utom envars rätt. 
 
Stadsdelvärdar 
Borås stad har genom Artbetslivsförvaltningen (ALF) rekryterat stadsdelsvärdar för tjänstgöring på 
stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. Deras uppdrag är att skapa trygghet och 
relationer till de boende samt samverka med olika aktörer till exempel skolor, bibliotek, fritidsgårdar 
samt medverkar vid olika arrangemang i närområdet. Stadsdelsvärdarna genomgår en utbildning och 
information som genomförs av både Borås Stads relevanta förvaltningar, polis och Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS). Idag finns ca 30 stadsdelsvärdar som enligt ALF kan styras till andra 
områden vid specifika tillfällen och med god framförhållning. 
 
Cityvärdar 
Tekniska förvaltningen har fyra Cityvärdar och en arbetsledare som arbetar dagtid i främst Borås 
Stads citykärna. Deras uppgift är främst att finnas till hands vid Resecentrum och på platser som av 
olika anledningar kan innebära oro för medborgarna. Cityvärdarna har samma villkor som 
stadsdelsvärdarna. 
 
Kostnader 
Det som utifrån utredningsuppdraget anses möjligt är att Borås Stad anställer personer 
(trygghetsvakter) med samma villkor och uppdrag som stadsdelsvärdarna eller anlitar väktare från 
ett bevakningsföretag. Av arbetsmiljöskäl arbetar dessa parvis. Det område som är aktuellt är Borås 
centrum samt Knalleland. Bedömningen är att fyra Trygghetsvakter krävs i Borås centrala delar och 
två i Knalleland, sammanlagt sex Trygghetsvakter som tjänstgör samtidigt.  
 
För att skapa en generell trygghet vid dessa platser bedöms närvaron av Trygghetsvakter vara under 
följande tider: 
 
Måndag-onsdag 09:00 – 23:00 
Torsdag – lördag 09:00 – 02:00 
Söndag  10:00 – 23:00 
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Enl 3§ i samma lag finns det ett undantag om det finns särskilt behov och det är av väsentlig 
betydelse från allmän synpunkt får ordningsvakter förordnas även i annat sammanhang än som avses 
2-2b§§. Det är polismyndigheten som efter ansökan avgör och bedömer om ett geografiskt område 
är att betrakta som ett så kallat ”LOV 3 område” där ordningsvakter kan förordnas.  
 
Efter ett politiskt initiativ om att göra en del av Borås centrum till ett LOV 3-område, där 
ordningsvakter har förordnande att tjänstgöra, har Lokalpolisområdet lämnat ett remissvar där de 
bedömer att det inte finns förutsättningar för tillstånd för att använda ordningsvakter utifrån LOV 3§. 
 
Det innebär att utsikterna för att använda ordningsvakter för ett generellt trygghetsskapande syfte är 
små. 
 
Väktare 
En väktare är en person som är anställd av ett bevakningsföretag för att utföra en mängd olika 
bevakningssysslor, till exempel  ronderande bevakning i och runt objekt, stationär bevakning, 
områdesbevakning samt åtgärda utlösta larm. Väktare utbildas av bevakningsbolagen och det krävs 
en väktargrundutbildning. En väktare har inga särskilda befogenheter utom envars rätt. 
 
Stadsdelvärdar 
Borås stad har genom Artbetslivsförvaltningen (ALF) rekryterat stadsdelsvärdar för tjänstgöring på 
stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. Deras uppdrag är att skapa trygghet och 
relationer till de boende samt samverka med olika aktörer till exempel skolor, bibliotek, fritidsgårdar 
samt medverkar vid olika arrangemang i närområdet. Stadsdelsvärdarna genomgår en utbildning och 
information som genomförs av både Borås Stads relevanta förvaltningar, polis och Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS). Idag finns ca 30 stadsdelsvärdar som enligt ALF kan styras till andra 
områden vid specifika tillfällen och med god framförhållning. 
 
Cityvärdar 
Tekniska förvaltningen har fyra Cityvärdar och en arbetsledare som arbetar dagtid i främst Borås 
Stads citykärna. Deras uppgift är främst att finnas till hands vid Resecentrum och på platser som av 
olika anledningar kan innebära oro för medborgarna. Cityvärdarna har samma villkor som 
stadsdelsvärdarna. 
 
Kostnader 
Det som utifrån utredningsuppdraget anses möjligt är att Borås Stad anställer personer 
(trygghetsvakter) med samma villkor och uppdrag som stadsdelsvärdarna eller anlitar väktare från 
ett bevakningsföretag. Av arbetsmiljöskäl arbetar dessa parvis. Det område som är aktuellt är Borås 
centrum samt Knalleland. Bedömningen är att fyra Trygghetsvakter krävs i Borås centrala delar och 
två i Knalleland, sammanlagt sex Trygghetsvakter som tjänstgör samtidigt.  
 
För att skapa en generell trygghet vid dessa platser bedöms närvaron av Trygghetsvakter vara under 
följande tider: 
 
Måndag-onsdag 09:00 – 23:00 
Torsdag – lördag 09:00 – 02:00 
Söndag  10:00 – 23:00 
 
 

 
Kostnad för väktare som trygghetsvakter 
Ett av bevakningsföretagen har tillfrågats för en ungefärlig kostnadsberäkning. För 6 väktare 
(Trygghetsvakter) i tjänst under ovanstående tider bedömer de kostnaden till ca 987 000:-/månad, en 
årskostnad på ca 11 844 000:- 
 

Kostnad för stadsdelsvärdar 
För att bemanna ovanstående tider med 6 stadsdelsvärdar krävs minst 18 stadsdelsvärdar. 
Arbetslivsförvaltningen har uppskattat den totala personalkostnaden till ca 30 000:-/månad vilket 
skulle innebära 540 000:-/mån, en årskostnad på ca 6 480 00:- Det bör påpekas att stadsdelsvärdarna 
inte har den utbildning och utrustning som väktare har. 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie-Louise Bengtsson 
Handläggare 
033 357186 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-18 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00054 3.6.8.4 
 

  

 

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid 
ska utredas 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att förvaltningen arbetar enligt 
devisen ”Alla barn och unga har rätt till ett roligt sommarlov”, vilket innebär att 
verksamheten och utbudet flyttar ut från de traditionella fritidsgårdarna och 
anpassar arbetssätt och metoder utifrån utomhusaktiviteter. 

Uppdraget från Kommunfullmäktige föreslås vara besvarat och tillgodosett.         

Sammanfattning  
Utifrån det uppdrag som ligger inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvar 
avseende verksamhet för barn och unga under sommaren och med extra stöd 
av statsbidrag är förvaltningens bedömning att den nuvarande omfattningen av 
verksamheten går att jämställas med att fritidsgårdarna är öppna under 
sommaren.                

Ärendet i sin helhet 
Fritidsgårdarna inom den Öppna ungdomsverksamheten har i sitt 
grunduppdrag öppet med start under augusti och avslut under juni månad. 
Tiderna följer till stor del skolans läsårstider. Under sommaren har 
verksamheten delvis ett annat upplägg där inriktning att verksamheten förläggs 
utanför fritidsgårdens fyra väggar är ett medvetet val. Under devisen ”Alla barn 
och unga har rätt till ett roligt sommarlov” ska verksamheten under sommaren 
präglas av att vara just ett avbrott i de vanliga rutinerna och med nya 
upplevelser för deltagarna.  
 
Sedan 2016 har sommarverksamheten fått extra ekonomiskt stöd via riktade 
och villkorade statsbidrag för sommarlovsaktiviteter. Detta har gjort det möjligt 
att under hela sommaren, måndag-fredag, bedriva verksamhet på områdena 
Norrby, Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och Kristineberg. Det pågår också 
verksamhet i Viskafors, Dalsjöfors och Fristad under tre sommarlovsveckor. 
 
Förvaltningen menar att det verksamhetsupplägg som finns i dag där inte 
fritidsgårdslokalen är öppen under sommaren utan där verksamheten flyttar ut 
och anpassar arbetssätt och metoder utifrån en delvis annan arena är bra och 
bör fortsätta. Sommarupplägget kompletterar den verksamhet som bedrivs 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie-Louise Bengtsson 
Handläggare 
033 357186 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-18 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00054 3.6.8.4 
 

  

 

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid 
ska utredas 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att förvaltningen arbetar enligt 
devisen ”Alla barn och unga har rätt till ett roligt sommarlov”, vilket innebär att 
verksamheten och utbudet flyttar ut från de traditionella fritidsgårdarna och 
anpassar arbetssätt och metoder utifrån utomhusaktiviteter. 

Uppdraget från Kommunfullmäktige föreslås vara besvarat och tillgodosett.         

Sammanfattning  
Utifrån det uppdrag som ligger inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvar 
avseende verksamhet för barn och unga under sommaren och med extra stöd 
av statsbidrag är förvaltningens bedömning att den nuvarande omfattningen av 
verksamheten går att jämställas med att fritidsgårdarna är öppna under 
sommaren.                

Ärendet i sin helhet 
Fritidsgårdarna inom den Öppna ungdomsverksamheten har i sitt 
grunduppdrag öppet med start under augusti och avslut under juni månad. 
Tiderna följer till stor del skolans läsårstider. Under sommaren har 
verksamheten delvis ett annat upplägg där inriktning att verksamheten förläggs 
utanför fritidsgårdens fyra väggar är ett medvetet val. Under devisen ”Alla barn 
och unga har rätt till ett roligt sommarlov” ska verksamheten under sommaren 
präglas av att vara just ett avbrott i de vanliga rutinerna och med nya 
upplevelser för deltagarna.  
 
Sedan 2016 har sommarverksamheten fått extra ekonomiskt stöd via riktade 
och villkorade statsbidrag för sommarlovsaktiviteter. Detta har gjort det möjligt 
att under hela sommaren, måndag-fredag, bedriva verksamhet på områdena 
Norrby, Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och Kristineberg. Det pågår också 
verksamhet i Viskafors, Dalsjöfors och Fristad under tre sommarlovsveckor. 
 
Förvaltningen menar att det verksamhetsupplägg som finns i dag där inte 
fritidsgårdslokalen är öppen under sommaren utan där verksamheten flyttar ut 
och anpassar arbetssätt och metoder utifrån en delvis annan arena är bra och 
bör fortsätta. Sommarupplägget kompletterar den verksamhet som bedrivs 
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under höst och vår och ger en bra helhet för uppdraget inom den öppna 
ungdomsverksamheten. Det förändrade arbetssättet och en delvis breddad 
målgrupp gör att verksamheten med extra stöd av stadsbidrag under sommaren 
når nya grupper av barn och unga. För 2019 är statsbidraget 1 533 059 kr, 
denna resursförstärkning är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i 
den beskrivna omfattningen på de olika bostadsområdena under hela 
sommaren. 
 
Att ha fritidsgårdarna öppna på traditionellt sätt även under sommaren skulle 
med nuvarande öppethållande kräva extra ekonomiska resurser för 
vikariekostnader under semesterperioden, då statsbidrag ej går att använda till 
ordinarie verksamhet. Om uppdraget skulle vara att inom befintlig budgetram 
bedriva fritidsgårdarnas löpande verksamhet/öppethållande även under 
sommaren skulle det innebära betydande minskning av nuvarande öppettider.   

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska 
utredas                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulrika Kullenberg 
Handläggare 
033 357676 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-10 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00076 3.6.4.0 
 

  

 

Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en 
strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att, som svar på budgetuppdrag 2018 gällande en 
strategisk utvecklingsplan för Borås Museum, till Kommunstyrelsen översända 
det förslag som De Kulturhistoriska Museerna tagit fram, Museum för framtiden, 
strategisk utvecklingsplan 1 & 2. Insatserna ryms inte inom ordinarie budgetram 
utan får behandlas i samband med kommande budgetprocess utifrån de 
samlade äskandena/prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde.      

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2018 fick Kulturnämnden i uppdrag att ta fram en strategisk 
flerårsplan med utvecklingsåtgärder för Ramnaparken och dess kulturhistoriska 
byggnader.  

De Kulturhistoriska Museernas förslag till utvecklingsplan för Borås Museum 
innebär i sin helhet en museiverksamhet som bidrar till att skapa en bättre 
framtid, där social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets nya 
inriktning syftar till att medborgare går från passiva konsumenter till aktiva 
producenter av erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar 
till en positiv och hållbar samhällsutveckling.  

Utvecklingsplanens förslag till ombyggnationer innebär även att museet 
tillgängliggörs för medborgaren i en markant större utsträckning än vad dagens 
museum erbjuder. 85 % av förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade 
till en ökad tillgänglighet för besökarna.            

Ärendet i sin helhet 
De Kulturhistoriska Museerna har arbetat med en utvecklingsplan för Borås 
Museum i flera steg. Projektet, som finns sammanfattat i två dokument Museum 
för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, startade med medborgardialoger och 
fokusgrupper tillsammans med museikonsult Musedia. Därefter följde en 
omfattande förstudie som inkluderade omvärldsanalys och utvecklingstrender, 
ett bakgrundsarbete kring museers förändring över tid från 1750 till nutid, vilket 
alltsammans resulterade i frågeställningen ”Vad kan ett museum vara i 
framtiden?”. Svaret på frågan ledde fram till liggande förslag; ett musealt 
uppdrag som främjar samhället och dess utveckling, som skapar förutsättningar 
för att människor möts över gränser och engagerar sig i en gemensam framtid.  
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Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulrika Kullenberg 
Handläggare 
033 357676 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-10 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00076 3.6.4.0 
 

  

 

Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en 
strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att, som svar på budgetuppdrag 2018 gällande en 
strategisk utvecklingsplan för Borås Museum, till Kommunstyrelsen översända 
det förslag som De Kulturhistoriska Museerna tagit fram, Museum för framtiden, 
strategisk utvecklingsplan 1 & 2. Insatserna ryms inte inom ordinarie budgetram 
utan får behandlas i samband med kommande budgetprocess utifrån de 
samlade äskandena/prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde.      

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2018 fick Kulturnämnden i uppdrag att ta fram en strategisk 
flerårsplan med utvecklingsåtgärder för Ramnaparken och dess kulturhistoriska 
byggnader.  

De Kulturhistoriska Museernas förslag till utvecklingsplan för Borås Museum 
innebär i sin helhet en museiverksamhet som bidrar till att skapa en bättre 
framtid, där social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets nya 
inriktning syftar till att medborgare går från passiva konsumenter till aktiva 
producenter av erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar 
till en positiv och hållbar samhällsutveckling.  

Utvecklingsplanens förslag till ombyggnationer innebär även att museet 
tillgängliggörs för medborgaren i en markant större utsträckning än vad dagens 
museum erbjuder. 85 % av förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade 
till en ökad tillgänglighet för besökarna.            

Ärendet i sin helhet 
De Kulturhistoriska Museerna har arbetat med en utvecklingsplan för Borås 
Museum i flera steg. Projektet, som finns sammanfattat i två dokument Museum 
för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, startade med medborgardialoger och 
fokusgrupper tillsammans med museikonsult Musedia. Därefter följde en 
omfattande förstudie som inkluderade omvärldsanalys och utvecklingstrender, 
ett bakgrundsarbete kring museers förändring över tid från 1750 till nutid, vilket 
alltsammans resulterade i frågeställningen ”Vad kan ett museum vara i 
framtiden?”. Svaret på frågan ledde fram till liggande förslag; ett musealt 
uppdrag som främjar samhället och dess utveckling, som skapar förutsättningar 
för att människor möts över gränser och engagerar sig i en gemensam framtid.  
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Museum för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2 framhåller en verksamhet där 
social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets inriktning syftar till att 
medborgare går från passiva konsumenter till aktiva producenter av 
erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar till en positiv 
och hållbar samhällsutveckling. Det framtida museet kan skapas utifrån befintlig 
plats och nuvarande museiverksamheten med viss ombyggnation och nya 
arbetssätt. Det nya museet kommer att engagera sig praktiskt i samtida fenomen 
och utmaningar där gemensamt kulturarv, medskapande, metodutveckling och 
demokrati är viktiga utgångspunkter. Frågeställningarna som lyfts på museet 
bör ha lokal utgångspunkt, men paralleller kan sedan dras mellan det lokala och 
globala, från historien och nuet för att väcka tankar och alstra nya idéer.  

Borås Museum har idag en utmanad arbetsmiljö där dåliga ljusförhållanden, 
läckage, mögelangrepp, dålig ventilation samt en besöksmiljö där det emellanåt 
saknas grundläggande faciliteter och modern tillgängligheten, är vardag. 
Förslaget till förändringen av museiverksamheten innefattar även en 
välbehövlig förbättring och ombyggnation av besöks- och arbetsmiljö. 
Ombyggnationen innebär att museet tillgängliggörs för medborgaren i en 
markant större utsträckning än vad dagens museum erbjuder. Den äldre miljön 
bevaras alltid enligt antikvariska principer men det hindrar inte att avvägningar 
kan göras för att tillgängliggöra interiörer och lokaler på lämpligt sätt. 85 % av 
förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade till en ökad tillgänglighet 
för besökarna.  

Museum för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, innehåller många delmoment 
och detaljer som ska förmedla vad ett framtida museum kan vara. Det är förslag 
som ska illustrera de grundläggande idéerna i utvecklingsplanen. Insatserna är 
planerade över tid och i etapper, utifrån det uppdrag och ekonomiska utrymme 
som kan komma projektet till del.  

Etapp 1 fokuserar på social innovation och tillgänglighet i parkmiljön och till de 
historiska byggnaderna i form av förändrat bemötande (ny personal för 
interaktion och integration) och ökad fysisk tillgänglighet (anpassad service och 
bättre basfunktioner).  

Etapp 2 inriktar sig på social innovation som metod för hela 
museiverksamheten, en arena som innehåller ny basutställning, personal för 
interaktion och ombyggda lokaler med mötesplatser för dialog och kreativitet 
där besökarna kan uppmärksamma, utforska och innovera samtidens 
engagerande frågor med kulturarvet som bas.  

Etapp 3 är en vision om en ny byggnad i parken, en innovationshub som skapar 
plats för experiment, dialog och knyter samma dåtid och framtid via hållbar 
byggnadsteknik. 

Museet har redan startat förändringsprocessen inom ordinarie verksamhet och 
med projektstöd i form av samverkan med RISE Interactive kring 
upplevelsebaserad interaktiv teknik i utställningen Alla kan innovera (sommar 
2019). Andra delar kräver anpassningar så som ökade personalresurser och 
renovering. De ekonomiska kalkylerna för total ombyggnation är framtagna 
tillsammans med Lokalförsörjnings-förvaltningen enligt deras schablonmodell. 
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Förslag till nytt namn på museet fungerade som drivmedel och tankeexperiment 
i projektet och är därmed för tidigt att ta ställning till i nuläget. 

Borås Museum är redan idag en älskad plats och ett museum med cirka 25-
30 000 besökare per år. De flesta kommer på stora evenemang som 
midsommarfirande och julmarknad samt skolbesök. Med en utveckling av 
museet - ett museum för framtiden - skulle museets relevans öka och Borås 
förstärkas nationellt, som nytänkande och kreativ kulturstad. Om satsningen 
görs i sin helhet kan Borås Stad komma att påverka museiutveckling i landet 
genom den nya inriktningen och arbetsmetoderna. Satsningen kan jämföras 
med Skulpturbiennalen och No Limit i uppmärksamhetsvärde och innebär att 
en i princip helt ny kulturinstitution skapas. 

Under sina mer än 100 år som museum har Borås Museum förändrats vid 
många tillfällen, alltid för att tillföra, förbättra och utveckla verksamheten enligt 
den tidens idéer och ideal. Husen i parken är samtliga ombyggda och justerade, 
ett slags historiserande för att de skulle passa sitt syfte och tydligt representera 
Sjuhäradsbygden. De kulturhistoriska museerna anser att det nu är hög tid att 
göra ytterligare förbättringar av en högt aktad och uppskattad plats, verksamhet 
och kulturhistorisk miljö, för att möta och ta hänsyn till en framtida publik. 

Beslutsunderlag 
1. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 1, Omvärldsanalys 
och koncept  
2. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 2, Sociala faktorer 
och ekonomiska förutsättningar  
3. Sammanfattning av strategisk utvecklingsplan för Borås Museum                                 

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

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20-21 november 2019

 B 3055

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

Förslag till nytt namn på museet fungerade som drivmedel och tankeexperiment 
i projektet och är därmed för tidigt att ta ställning till i nuläget. 

Borås Museum är redan idag en älskad plats och ett museum med cirka 25-
30 000 besökare per år. De flesta kommer på stora evenemang som 
midsommarfirande och julmarknad samt skolbesök. Med en utveckling av 
museet - ett museum för framtiden - skulle museets relevans öka och Borås 
förstärkas nationellt, som nytänkande och kreativ kulturstad. Om satsningen 
görs i sin helhet kan Borås Stad komma att påverka museiutveckling i landet 
genom den nya inriktningen och arbetsmetoderna. Satsningen kan jämföras 
med Skulpturbiennalen och No Limit i uppmärksamhetsvärde och innebär att 
en i princip helt ny kulturinstitution skapas. 

Under sina mer än 100 år som museum har Borås Museum förändrats vid 
många tillfällen, alltid för att tillföra, förbättra och utveckla verksamheten enligt 
den tidens idéer och ideal. Husen i parken är samtliga ombyggda och justerade, 
ett slags historiserande för att de skulle passa sitt syfte och tydligt representera 
Sjuhäradsbygden. De kulturhistoriska museerna anser att det nu är hög tid att 
göra ytterligare förbättringar av en högt aktad och uppskattad plats, verksamhet 
och kulturhistorisk miljö, för att möta och ta hänsyn till en framtida publik. 

Beslutsunderlag 
1. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 1, Omvärldsanalys 
och koncept  
2. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 2, Sociala faktorer 
och ekonomiska förutsättningar  
3. Sammanfattning av strategisk utvecklingsplan för Borås Museum                                 

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

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 

 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033 35 33 98 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-11 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00072 1.1.3.1 
 

  

 

Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna 
för att inrätta en stödverksamhet för personer i 
prostitution 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar godkänna ”Uppföljningen av uppdraget att utreda 
förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution” 
och översänder uppföljningen till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 
Uppdraget att utreda förutsättningarna för en stödverksamhet som riktar sig till 
personer i prostitution är genomfört.  

Enligt polisen finns det ingen öppen gatuprostitution i Borås, men det 
förekommer bland annat på krogarna runt om i staden. Största delen 
prostitution sker dock via nätet där polisen uppger att de har en ganska bra 
bevakning av de större eskortsajterna.  

I Borås Stad är det flera nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 
socialtjänst.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden som ansvarar för delområde barn- och 
ungdomsvård och vård av vuxna. Verksamheten barn- och ungdomsvård har 
en lagstadgad skyldighet att uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till 
målgruppen, vilket inkluderar minderåriga personer i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. Vård av vuxna fokuserar sitt arbete på 
missbruk. Verksamheten uppger att det finns klienter som säljer sexuella 
tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk.  

Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta 
personer, vilket inkluderar personer i prostitution. Dock är det enbart personer 
som blivit våldsutsatta av en nära anhörig som ingår i verksamhetens målgrupp. 
Detta innebär att idag inte finns någon del av socialtjänsten i Borås Stad som 
erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. 

Relationsvåldsenheten som arbetar med målgruppen våldsutsatta skulle kunna 
arbeta med prostitution om det tillförs kommunbidrag för en ny tjänst.               
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i 
prostitution.                            

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

 

 

 

Arbetslivsförvaltningen 
Lennart Gustavsson 
lennart.gustavsson@boras.se 

RAPPORT 
Sida 
1(13) 

Datum 
2019-05-29 
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................ 3 

2 Begreppet prostitution ..................................................... 4 

3 Omfattning och förekomst ............................................... 5 

4 Målgruppen ....................................................................... 7 

5 Vägen ut ur prostitution ................................................... 8 

6 Arbete mot prostitution och människohandel i Västra 
Götaland ............................................................................ 9 

7 Borås Stad ....................................................................... 11 
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i 
prostitution.                            

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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lennart.gustavsson@boras.se 
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

1 Inledning 
Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att under 2019 utreda förutsättningarna 
för en stödverksamhet som riktar sig till personer i prostitution.  
 
Sverige var första landet i välden att kriminalisera köp av sexuella tjänster. I och 
med den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 1999 skedde ett 
paradigmskifte i synen på samhällets sätt att förhålla sig till de olika aktörerna. 
Det ojämlika maktförhållandet mellan säljare och köpare klarlades genom att 
lagstiftningen utformades för att skydda den som får ersättning för sex medan 
den som köper begår ett brott.  

Människohandel är ett närliggande fenomen till prostitution. Det som skiljer 
dem åt är att människohandel kan jämföras med att tvinga någon att sälja sex 
för ersättning, men att ersättningen vanligtvis tilldelas den tvingande parten. 
Människohandel för sexuella ändamål kriminaliserades i Sverige år 2002. År 
2004 utvidgades lagen till att omfatta andra former av utnyttjande.  

Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling antogs av FN:s (Förenta 
nationerna) alla medlemsstater i september 2015. I arbetet med Agenda 2030 är 
Sveriges målsättning att uppnå jämställdhet mellan könen, där avskaffandet av 
all form av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata 
rummet, inklusive människohandel och sexuellt utnyttjande ingår. Även 
Sveriges jämställdhetspolitisk syftar till att ge alla män och kvinnor samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. 2006 antogs 
med bred politisk enighet sex jämställdhetspolitiska mål, där det sjätte 
delmålsområdet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ett förtydligande av 
delmålet klargör att delmålsområdet innefattar: 

 Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och 
flickor. 

 Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och 
HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer 
med queera uttryck och identiteter). 

 Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. 

 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

 Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier 
och pornografi. 

För att förebygga och motverka prostitution och människohandel samt för att 
bidra till ett bättre skydd och stöd för målgruppen har regeringen tagit fram en 
handlingsplan. Regeringen framhåller att socialtjänstens förmåga att identifiera 
och stödja personer i prostitution och personer utsatta för människohandel 
måste stärkas. Vidare tydliggör handlingsplanen socialtjänstens ansvar att utreda 
och bedöma målgruppens behov av stöd och skydd oavsett om det handlar om 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.    
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med queera uttryck och identiteter). 
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tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. 
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För att förebygga och motverka prostitution och människohandel samt för att 
bidra till ett bättre skydd och stöd för målgruppen har regeringen tagit fram en 
handlingsplan. Regeringen framhåller att socialtjänstens förmåga att identifiera 
och stödja personer i prostitution och personer utsatta för människohandel 
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

2 Begreppet prostitution 
Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot 
ersättning, vilket utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten (SOU 
1995:15). Begreppet är användbart då det inte definierar vilken form av sexuell 
tjänst eller ersättning som härrörs. Begreppet prostitution är dock både 
omdiskuterat och kritiserat då det finns mycket stereotypa föreställningar, myter 
och fördomar kopplade till begreppet. Användning av ordet prostituerad 
reducerar en människa till endast en del av sina erfarenheter och prostitution är 
en handling inte en egenskap. Många personer som har haft sex mot ersättning 
definierar sig varken som prostituerade eller som att de har sålt sex.  
 
Socialstyrelsen har valt att använda begreppet Sex mot ersättning istället för 
prostitution. Detta dels som ett sätt att vidga perspektivet och dels för att 
terminologin är en viktig del i bemötandet av målgruppen.   
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3 Omfattning och förekomst 
Andelen individer som uppger att de har köpt eller sålt sexuella tjänster verkar 
relativt konstant över tid. I en befolkningsundersökning som genomfördes 
2011 uppgav 0,7 procent av befolkningen att de någon gång i sitt liv sålt 
sexuella tjänster. Den kartläggning som länsstyrelsen Stockholm publicerade 
2014 av prostitutionens omfattning i Sverige visade samma resultat. 
Folkhälsomyndighetens rapport från 2017, ”Sexualitet och hälsa bland unga 
i Sverige- en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år”, 
framkom att andelen unga med erfarenhet av sex mot ersättning var ungefär 
lika stor bland tjejer och killar. Dock visar Folkhälsomyndighetens rapport att 
så mycket som 3 procent av tjejerna och 2 procent av killarna uppgav att de 
hade erfarenhet av att ha fått ersättning för sex. 
 
Den varierande statistiken av prostitutionens omfattning beror på att den 
svenska prostitutionens marknad inte är öppen, vilket får en avgörande 
betydelse för de faktiska möjligheterna att mäta och bedöma omfattningen. 
Gatuprostitutionen har i stort sett halverats sedan sexköpslagens införande men 
prostitutionen och dess aktörer har skiftat i relation till de samhällets 
förutsättningar. Informationsteknik och globaliseringsaccelerationen är de två 
faktorer som kanske haft störst inverkan och internet har fått en allt mer 
dominerande roll som marknadsplats för köp av sexuella tjänster. Säljande och 
köpande av sexuella tjänster behöver inte längre innebära direkt fysisk kontakt 
mellan parterna som kan befinna sig på mer eller minde långt avstånd från 
varandra genom att tjänsten exempelvis kan utföras via webbkamera. En viktig 
aspekt är att kommunikationen mellan köpare och säljare kan inledas i ett öppet 
forum för att sedan förflyttas till en sluten kontaktyta vilken gör att 
populationens storlek och vilka som ingår inte är helt känt.  
 
Enligt polisen finns det ingen öppen gatuprostitution i Borås, men det 
förekommer bland annat på krogarna runt om i staden. Största delen sker dock 
via nätet där polisen uppger att de har en ganska bra bevakning av de större 
eskortsajterna. Dock är den dolda sexhandelns verksamhet som befinner sig i 
en gråzon mellan legal och illegal (exempelvis Sugardating) svår för polisen att 
bevaka och komma åt.  Polisens uppfattning är att problematiken kring 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål snare har ökat de senaste 
åren vilket bekräftas av Polismyndighetens lägesrapport ”Människohandel för 
sexuella och andra ändamål” för 2017. Av sammanställningen framkom att 
antalet anmälda brott om koppleri ökade från 102 under 2016 till 132 under 
2017. Den stora ökningen härleds till region Väst.   
 
I rapporten ”I sexualitetens gränstrakter- en studie av ungdomar i Göteborg 
med omnejd som säljer och byter sexuella tjänster- nätbaserad elektronisk 
enkätundersökning riktad till ungdomar över 18 år bosatta i Västra Götalands 
län”. I enkäten ställs frågan om huruvida ungdomarna är bosatta i 
Göteborgsregionen eller i övriga Västra Götaland. Av samtliga respondenter 
uppger 62 procent att de är bosatta i övriga Västra Götaland och inte i 
storstadsregionen.  
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Länsstyrelsens omfattningskartläggning från 2014 förstärker bilden av att 
prostitution inte enbart är ett storstadsfenomen utan förekommer i både små 
kommuner och stora städer. Simon Häggström kriminalinspektör vid 
människohandelsgruppen vid Nationella operativa avdelningen bekräftar 
Länsstyrelsens bild och uppger att polisen under de senaste åren har sett en 
förflyttning av prostitutionen från traditionella marknader i storstadsregioner till 
mindre svenska städer. Att prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål inte längre är ett storstadsfenomen styrks av Polismyndighetens 
lägesrapport för 2017.  
 
Verksamhetsansvarig på Talita Göteborg bekräftar bilden av att prostitution 
inte är storstadsfenomen utan att den är väldigt rörlig och att kvinnor som 
utnyttjas inom människohandel för sexuella ändamål flyttar runt i Sverige. 
Vidare framkommer att Talita i Göteborg upplever en ökad prostitution i 
Sverige och menar att bara man får upp ögonen för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål ser man den överallt och att 
lägesrapporter från polisen ger endast en uppskattning av förekomsten men att 
mörkertalet är stort.  
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4 Målgruppen 
Personer utsatta för prostitution är en heterogen målgrupp.  Det finns olika skäl 
till varför en person hamnar i prostitution. Socialstyrelsen uppger olika 
komplexa problem som är förknippade med att sälja sexuella tjänster. Förutom 
ekonomiska trångmål kan drivkraften variera och se olika ut mellan personer 
som har sex mot ersättning. Det kan handla om allt från bekräftelsebehov till 
ångestdämpning och vara en del av ett självskadebeteende, vilket innefattar allt 
från våldsutsatthet, missbruks och beroendeproblematik (Socialstyrelsen 2015). 
Generellt har personer i prostitution många svåra upplevelser med sig, både 
från gällande erfarenheter att sälja sex mot men även från livet innan. Sexuella 
övergrepp eller andra trauman har ofta skapat en komplex känslomässig och 
social problematik vilket gör målgruppen till en av samhällets mest utsatta.  
 
Att ha sex mot ersättning kan fylla olika funktioner och ge upphov till olika 
känslor samtidigt eller under olika perioder i livet. Det finns personer som 
endast sporadiskt har sex mot ersättning, de som kombinerar detta med någon 
annan sysselsättning (exempelvis studier) och de som har sex mot ersättning 
som sin huvudsakliga inkomstkälla.  
 
Trots forskningens påvisat den olikhet som finns hos personer som har sex mot 
ersättning visar den sammantagna bilden ifrån forskning, och från 
myndighetsanställda inom socialtjänst och polis att det är främst kvinnor runt 
18-30 år som säljer och blir sålda i prostitutionsindustrin. Men även minderåriga 
utnyttjas i prostitution. Utländska kvinnor som vistas tillfälligt i Sverige utgör en 
betydande del av kvinnor inom prostitutionen.  
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5 Vägen ut ur prostitution 
Personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål mår 
oftast mycket dåligt. Livet i prostitutionen är svårt och fyllt av risker. En studie 
visar att 71 procent av personer prostitution blivit misshandlade och att 63 
procent blivit utsatta för våldtäkt under den tid de haft sex mot ersättning 
(Farley et al 2003). Trots utsattheten stannar många kvar i prostitutionen då det 
är en strategi för att hålla trauma ifrån sig och skapa någon form av kontroll över 
sitt liv och att prostitutionen känns som enda alternativet.  
Beslutet att sluta sälja sex är ofta kantat av en rad olika ställningstaganden. Det 
kan innebära olika utmaningar under och efter det att personen lämnar 
prostitutionen.  Många som sökt samhällets hjälp vittnar om brister i 
bemötande i kontakten med myndigheter och vårdgivare. Personer som har 
erfarenhet av prostitution vittnar om att de inte vågar berätta som sin situation i 
kontakten med myndigheter. Om de ändå väljer att berätta om sina erfarenheter 
upplever många att deras trovärdighet ifrågasätts och deras upplevelser används 
emot dem av myndighetspersoner (socialstyrelsen 2015).  
 
Den utsatthet som uppkommer med prostitution gör att personer med 
erfarenhet av prostitution har låg självkänsla genom upprepade och grova 
kränkningar. Klientelets främsta behov är att få berätta om sina erfarenheter, 
lyfta skulden och dämpa ångesten. (Unizon 2016). Även uppropet # Inte din 
hora, som uppkom hösten 2017, belyser en besvikelse och misstro till 
myndigheter, som socialtjänsten och sjukvården, dit de vänt sig för att få hjälp 
men istället blivit avfärdade. Uppropet har formulerat krav på förändring från 
samhället, vilket bland annat innefattar kompetenshöjande insatser inom 
socialtjänsten samt att även vuxna personer i prostitution ska få 
brottsofferstatus. Detta skulle tydliggöra socialtjänstens ansvar för målgruppen 
och ge ökad tillgång till skydds- och stödinsatser för personer som vill ha 
samhällets hjälp att lämna prostitutionen.    
 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) framgår att kommuner ansvarar för 
socialtjänsten inom sitt område och att de är skyldiga att ge enskilda det stöd 
och den hjälp som de behöver. 
 
Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att hjälpa personer som 
befinner sig i en utsatt situation (2 kap. 1 § SoL). Socialtjänstlagen ger dock inte 
några tydliga direktiv kring vilka sociala insatser som ska erbjudas människor 
som är eller har varit utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål (Holmström Siring & Kuosmanen, 2008). I en studie från Göteborgs 
universitet från 2012 problematiserar författaren Lina Ahlerup att 
socialtjänstlagen inte uttryckligen tar avstamp i mänskliga rättigheter vilket gör 
att socialtjänstens insatser till personer i prostitution inte är likvärdigt utan att 
det enbart är storstadsregionerna som har riktad stödverksamhet till 
målgruppen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

6 Arbete mot prostitution och människohandel i 
Västra Götaland 

Många av de verksamheter som riktar sig mot personer i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål är ideella. I Göteborg finns bland annat 
verksamheten Talita som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjas i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Talita erbjuder skyddade 
boenden för både akut skydd och långsiktig behandling. Talita erbjuder stöd till 
kvinnor från andra länder som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål 
men även svenska kvinnor som har både bostad och ett liv i Sverige.  Till 
personer som önskar lämna prostitutionen erbjuder verksamheten ett tolv 
månaders rehabiliteringsprogram samt en utslussningsperiod på ytterligare fyra 
månader. 
 
Jämställdhetsmyndigheten har det nationella uppdraget rörande prostitution och 
människohandel. För att kunna bistå regionala myndigheter, till exempel polis 
och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden finns 
Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel i Sveriges olika 
regioner. Region Väst har två koordinatorer som båda arbetar på 
Mikamottagningen i Göteborg. Regionkoordinatorn ska synka arbetet mot 
prostitution och människohandel som sker på regional nivå med arbetet som 
sker på nationell samt länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt 
instans.  
 
I Mikamottagningen i Göteborg är Sveriges första mottagning som riktar sig till 
personer i prostitution. Verksamheten startade 1981 och kallades från början 
”Prostitutionsgruppen” men bytte senare namn med anledning av det stigma 
som följer med begreppet prostitution. Idag finns det även Mikamottganingar i 
Stockholm och Malmö. På Mikamottagningen i Göteborg har inflödet ökat 
med över 100 procent sedan verksamheten startade. I dag arbetar fem personer 
på Mikamottagningen som är en del av Göteborg Stads socialtjänst. 
Verksamheten var tidigare generös och erbjöd sina tjänster även till personer 
som inte var bosatta i staden men är nu tvungen att neka hjälpsökande som 
tillhör en annan kommun på grund av ökat inflöde.  
 
Mikamottagningen arbetar inte med myndighetsutövning men samarbetar med 
myndigheter när det behövs. Verksamheten är en så kallad lågtröskelverksamhet 
och arbetar utifrån individens behov. En person kan själv söka sig till 
Mikamottagningen eller komma via remiss. Verksamheten arbetar även 
uppsökande (främst genom annonser via internet). Mikamottagningen arbetar 
inte med myndighetsutövning men samarbetar med myndigheter när det 
behövs. 
 
Att ge ett individanpassat stöd med fokus på hela livssituationen gör insatsen 
framgångsrik.  Ett framgångsrikt arbete måste få ta tid då det handlar om en 
förändringsprocess som inte kan påskyndas. Mikamottagningen liknar processen 
att lämna prostitution med den förändringsprocess som krävs för att kunna 
lämna en destruktiv relation och pekar på vikten av att agera snabbt när en 
person känner sig redo att lämna prostitutionen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

6 Arbete mot prostitution och människohandel i 
Västra Götaland 

Många av de verksamheter som riktar sig mot personer i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål är ideella. I Göteborg finns bland annat 
verksamheten Talita som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjas i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Talita erbjuder skyddade 
boenden för både akut skydd och långsiktig behandling. Talita erbjuder stöd till 
kvinnor från andra länder som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål 
men även svenska kvinnor som har både bostad och ett liv i Sverige.  Till 
personer som önskar lämna prostitutionen erbjuder verksamheten ett tolv 
månaders rehabiliteringsprogram samt en utslussningsperiod på ytterligare fyra 
månader. 
 
Jämställdhetsmyndigheten har det nationella uppdraget rörande prostitution och 
människohandel. För att kunna bistå regionala myndigheter, till exempel polis 
och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden finns 
Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel i Sveriges olika 
regioner. Region Väst har två koordinatorer som båda arbetar på 
Mikamottagningen i Göteborg. Regionkoordinatorn ska synka arbetet mot 
prostitution och människohandel som sker på regional nivå med arbetet som 
sker på nationell samt länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt 
instans.  
 
I Mikamottagningen i Göteborg är Sveriges första mottagning som riktar sig till 
personer i prostitution. Verksamheten startade 1981 och kallades från början 
”Prostitutionsgruppen” men bytte senare namn med anledning av det stigma 
som följer med begreppet prostitution. Idag finns det även Mikamottganingar i 
Stockholm och Malmö. På Mikamottagningen i Göteborg har inflödet ökat 
med över 100 procent sedan verksamheten startade. I dag arbetar fem personer 
på Mikamottagningen som är en del av Göteborg Stads socialtjänst. 
Verksamheten var tidigare generös och erbjöd sina tjänster även till personer 
som inte var bosatta i staden men är nu tvungen att neka hjälpsökande som 
tillhör en annan kommun på grund av ökat inflöde.  
 
Mikamottagningen arbetar inte med myndighetsutövning men samarbetar med 
myndigheter när det behövs. Verksamheten är en så kallad lågtröskelverksamhet 
och arbetar utifrån individens behov. En person kan själv söka sig till 
Mikamottagningen eller komma via remiss. Verksamheten arbetar även 
uppsökande (främst genom annonser via internet). Mikamottagningen arbetar 
inte med myndighetsutövning men samarbetar med myndigheter när det 
behövs. 
 
Att ge ett individanpassat stöd med fokus på hela livssituationen gör insatsen 
framgångsrik.  Ett framgångsrikt arbete måste få ta tid då det handlar om en 
förändringsprocess som inte kan påskyndas. Mikamottagningen liknar processen 
att lämna prostitution med den förändringsprocess som krävs för att kunna 
lämna en destruktiv relation och pekar på vikten av att agera snabbt när en 
person känner sig redo att lämna prostitutionen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

Kontakten med klienterna är ofta långa, uppemot ett år och utgår vanligen från 
traumabehandlingens tre faser; stabiliseringsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen. Mikamottagningen kan finnas med som stöd till utsatta 
under en rättegång och kan hjälpa utsatta att få skyddat boende eller andra 
stödinsatser. I mötet med en person som har erfarenhet av att ha sex mot 
ersättning är det viktigt att beakta att detta är enbart en del av personens 
livsberättelse och inte definierar hela personens identitet. 
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

7 Borås Stad 
I Borås Stad finns olika nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 
socialtjänst. Individ och familjeomsorgsnämnden (IFO) ansvarar för stöd, 
skydd och hjälp till målgrupperna barn- och unga, unga vuxna och vuxna. 
Under Arbetslivsnämnden återfinns relationsvåldsenheten som möter 
målgruppen vuxna (personer över 18) som är eller har varit utsatta för våld i 
nära relation eller hedersrelaterat våld och utifrån det behöver skydd eller stöd. 
 
IFO Barn och unga ska fullgöra kommunens uppgifter inom den sociala barn- 
och ungdomsvården. Målgruppen omfattar barn och unga 0-17 år. Inom 
verksamhetens ansvar finns också mottagandet av ensamkommande barn och 
ungdomar. Verksamheten har därmed en lag stadgad skyldighet att 
uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till målgruppen vilket inkluderar 
minderåriga personer i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.  
 
Barn och unga som är eller har varit utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål kan även få stöd via Stödcentrum för 
unga, som är en frivillig verksamhet inom IFO som vänder sig till personer upp 
till 20 år som själva definierar sig som brottsoffer. Verksamheten ska erbjuda 
brottsoffersstöd (brottet behöver inte vara polisanmält), som exempelvis 
stödsamtal samt stöd vid polisanmälan och rättegång. Verksamheten uppger att 
de själva anser att personer i prostitution inkluderas i deras målgrupp. Dock 
uppger verksamheten att de inte specificerat målgruppen vilket de ser som ett 
utvecklingsområde. Verksamheten arbetar inte med hot och riskbedömningar 
eller myndighetsutövning.   
 
IFO Vuxen/Unga vuxna riktar sig till personer från 18 år och uppåt som har 
missbruksrelaterad problematik. Verksamheten är den enda inom socialtjänsten 
i Borås stad som rutinmässigt ställer frågor om sex mot ersättning i och med att 
verksamheten använder det standardiserade bedömningsmetoden ASI.  
I intervjufrågorna återfinns bl.a. frågor om personen blivit utsatt för sexuellt 
våld samt en fråga om personen tjänat några pengar på prostitution. Enhetschef 
på IFO uppger att personer i deras klientel, främst kvinnor, men även män, ofta 
säljer sexuella tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk. Men verksamhetens 
arbete fokuserar inte på personers utsatthet i prostitution utan på missbruk. 
 
Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta personer, vilket inkluderar 
personer i prostitution. Dock är det enbart personer som blivit våldsutsatta av 
en nära anhörig som ingår i verksamhetens målgrupp vilket gör att personer 
som blivit våldsutsatta i prostitution inte ingår i verksamhetens uppdrag.  
 
I dagsläget finns följaktligen inte någon del av socialtjänsten i Borås Stad som 
erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. Med anledning av svårigheterna att 
uppskatta andelen personer i Borås med erfarenhet av sex mot ersättning och 
att klientelet inte är aktivt hjälpsökande, blir nämndens bedömning att en 
verksamhet som enbart arbetar med målgruppen i nuläget inte känns 
ekonomiskt försvarbart.   
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

7 Borås Stad 
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uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till målgruppen vilket inkluderar 
minderåriga personer i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.  
 
Barn och unga som är eller har varit utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål kan även få stöd via Stödcentrum för 
unga, som är en frivillig verksamhet inom IFO som vänder sig till personer upp 
till 20 år som själva definierar sig som brottsoffer. Verksamheten ska erbjuda 
brottsoffersstöd (brottet behöver inte vara polisanmält), som exempelvis 
stödsamtal samt stöd vid polisanmälan och rättegång. Verksamheten uppger att 
de själva anser att personer i prostitution inkluderas i deras målgrupp. Dock 
uppger verksamheten att de inte specificerat målgruppen vilket de ser som ett 
utvecklingsområde. Verksamheten arbetar inte med hot och riskbedömningar 
eller myndighetsutövning.   
 
IFO Vuxen/Unga vuxna riktar sig till personer från 18 år och uppåt som har 
missbruksrelaterad problematik. Verksamheten är den enda inom socialtjänsten 
i Borås stad som rutinmässigt ställer frågor om sex mot ersättning i och med att 
verksamheten använder det standardiserade bedömningsmetoden ASI.  
I intervjufrågorna återfinns bl.a. frågor om personen blivit utsatt för sexuellt 
våld samt en fråga om personen tjänat några pengar på prostitution. Enhetschef 
på IFO uppger att personer i deras klientel, främst kvinnor, men även män, ofta 
säljer sexuella tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk. Men verksamhetens 
arbete fokuserar inte på personers utsatthet i prostitution utan på missbruk. 
 
Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta personer, vilket inkluderar 
personer i prostitution. Dock är det enbart personer som blivit våldsutsatta av 
en nära anhörig som ingår i verksamhetens målgrupp vilket gör att personer 
som blivit våldsutsatta i prostitution inte ingår i verksamhetens uppdrag.  
 
I dagsläget finns följaktligen inte någon del av socialtjänsten i Borås Stad som 
erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. Med anledning av svårigheterna att 
uppskatta andelen personer i Borås med erfarenhet av sex mot ersättning och 
att klientelet inte är aktivt hjälpsökande, blir nämndens bedömning att en 
verksamhet som enbart arbetar med målgruppen i nuläget inte känns 
ekonomiskt försvarbart.   
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

För att fullgöra det som av regeringen åläggs socialtjänsten gällande personer i 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål är nämndens 
sammantagna bedömning att det krävs en verksamhet som har ett särskilt 
ansvar utsatta för prostitution eller människohandel för att tillgodose det stöd 
som personerna har behov av. Relationsvåldsenheten på Arbetslivsnämnden 
arbetar idag med personer som är utsatta för relation och hedersrelaterat våld 
och förtryck och skulle även kunna arbeta med denna målgrupp. Genom ett 
utökat kommunbidrag motsvarande en heltid som socialsekreterare skulle 
verksamheten initialt kunna byggas upp. 

 
Lennart Gustavsson 
Verksamhetschef 
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Annelundsparken – utredning om behovet av 
utveckling / upprustning samt förutsättningar för 
utvecklingen av Borås som en konst- och skulpturstad 
 
Kulturnämnden och Tekniska nämnden har i budget 2019 fått snarlika uppdrag 
om att utveckla Annelundsparken.  
 
Kulturnämndens uppdrag lyder:  
”Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 
Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området värnas i 
relation till kulturen – växtligheten ska var i fokus.”.  
 
Tekniska förvaltningens uppdrag lyder  
” 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”. 
 
Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har samrått vid tre tillfällen 
ang. uppdraget och lämnar varsitt svar till respektive nämnd eftersom 
uppdragen skiljer sig något åt. Svaren baseras på den gemensamt framtagna 
mindre utredningen enligt nedan. I samrådet har det framkommit att 
Annelundsparken är i behov av en upprustning inom fem områden. I övrigt 
anser båda förvaltningarna att parken är välfungerande, fullgör på ett bra sätt 
sin uppgift som stadsdelspark samt är mycket flitigt besökt och väl använd i sin 
nuvarande utformning. Annelundsparken är klassat som allmän platsmark park 
i de båda detaljplaner som berör parken.  
 
Annelundsparken – östra centrums viktigaste gröna oas 
Annelundsparken är en av Borås äldsta parker och är det viktigaste och mest 
tillgängliga grönområdet för boende i östra centrum. Parken som är kuperad 
består dels av en naturdel i norr med stigar i en uppvuxen tall-och bokskog. 
Den andra delen i söder, kringgärdad av Kungsgatan samt riksväg 40 på två 
sidor, är av mer anlagd karaktär och är terrasserad med fruktträd och 
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Annelundsparken – utredning om behovet av 
utveckling / upprustning samt förutsättningar för 
utvecklingen av Borås som en konst- och skulpturstad 
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om att utveckla Annelundsparken.  
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Tekniska förvaltningens uppdrag lyder  
” 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”. 
 
Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har samrått vid tre tillfällen 
ang. uppdraget och lämnar varsitt svar till respektive nämnd eftersom 
uppdragen skiljer sig något åt. Svaren baseras på den gemensamt framtagna 
mindre utredningen enligt nedan. I samrådet har det framkommit att 
Annelundsparken är i behov av en upprustning inom fem områden. I övrigt 
anser båda förvaltningarna att parken är välfungerande, fullgör på ett bra sätt 
sin uppgift som stadsdelspark samt är mycket flitigt besökt och väl använd i sin 
nuvarande utformning. Annelundsparken är klassat som allmän platsmark park 
i de båda detaljplaner som berör parken.  
 
Annelundsparken – östra centrums viktigaste gröna oas 
Annelundsparken är en av Borås äldsta parker och är det viktigaste och mest 
tillgängliga grönområdet för boende i östra centrum. Parken som är kuperad 
består dels av en naturdel i norr med stigar i en uppvuxen tall-och bokskog. 
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planteringar. Två skulpturer, varav en är stulen, är placerade i denna del av 
parken. Annelundsparken anlades redan 1827 men kom i kommunens ägo först 
1945. Under 60-talet genomgick parken en större upprustning. Den gamla 
vattenreservoaren högst upp på kullen revs och i dess ställe byggdes en större 
lekplats som idag har namnet Lekfortet och är en av kommunens populäraste.  
 
Den offentliga konsten i Borås – unik och identitetsskapande 
Skulpturstaden Borås har blivit ett begrepp som har placerat Borås på 
konstkartan i Sverige men som även lockar den bredare publiken. Boråsarna är 
engagerade, delaktiga och stolta över sin konst, det är många som känner till 
namnen på skulpturerna, vilket är mycket positivt och vittnar om att man som 
invånare identifierar sig med och uppskattar de konstnärliga avtrycken runt om 
i staden.  
 
Kulturförvaltningen ser den offentliga konstens roll i Borås som något av det 
mest signifikanta och utmärkande för staden. Konsten/skulpturerna och det 
textila arvet som förädlats och utvecklats genom åren är det som profilerar 
Borås som en betydande kulturstad och som gjort och fortfarande gör staden 
känd och intressant att uppleva och besöka.  
Borås var tidig med sina konstsatsningar men idag finns fler platser och städer 
än Borås som förstår att satsa på konst eftersom detta har en stark 
attraktionskraft på tillresande. Därför bör Borås som konststad utvecklas och 
spetsas till ytterligare. Varumärket måste både stärkas och vårdas. I jämförelse 
med andra ungefär jämnstora städer som har konst som varumärke lägger 
Borås generellt sett mindre medel på konst. T ex lägger Örebro, Västerås och 
Uppsala betydligt mer på konst, både på sina museer, för konstinköp och 
offentlig konst. 
Skulpturerna och den urbana konsten används ofta i marknadsföring både av 
näringslivet och av olika representanter för Borås stad. Ett mångårigt 
framgångsrikt samarbete med näringslivet har gjort avtryck i form av verk av 
världskonstnärer som staden inte skulle klarat att införskaffa på egen hand. I 
Västra Götalandsregionen anses Borås vara en av de viktigare aktörerna inom 
konstområdet och har regionala uppdrag avseende den offentliga konsten på 
olika sätt, bl a rörlig bild och Lars Tunbjörk.  
 
Demokratiperspektiv – tillgänglighet  
Den offentliga konsten är den mest demokratiska och tillgängliga konstformen. 
I Borås möts man av skulpturer inne i staden, man behöver inte söka upp 
konsten, den finns överallt i centrum och är tillgänglig för alla. Den offentliga 
konsten är permanent och vänder sig direkt till medborgare som bor eller rör 
sig kring en specifik plats och inte enbart till intresserade besökare som 
självmant brukar besöka museer och gallerier. Detta anser Kulturförvaltningen 
är en av de främsta styrkorna avseende den offentliga konsten i vår stad. 
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Nuläget 
Borås har en mycket bra grund att stå på. Det finns ca 150 skulpturer placerade 
runt om i kommunen varav ett 50-tal återfinns i centrum. Dock saknas en 
bredd och representativitet i skulpturbeståndet, då det finns få samtida verk av 
kvinnliga konstnärer och vad gäller material så är klassiska bronsskulpturer 
dominerande. En större bredd och variation är avgörande för att både hålla 
kvaliteten, relevansen och uppmärksamhetsvärdet vid liv och för att öka 
attraktiviteten. 
 
Vård och underhåll 
Det är angeläget att den offentliga konsten är i gott skick, både för säkerheten 
och av estetiska och upplevelsebaserade skäl. Konstverken kräver kontinuerlig 
vård och skötsel och Borås har tyvärr med tiden ådragit sig en betydande 
underhållsskuld. Ansvaret för vård och restaurering behöver klargöras och 
ekonomiska medel till underhåll måste avsättas årligen. Under 2019 görs en 
genomgång av samtliga skulpturer som ägs av Borås Stad och som är placerade 
utomhus i syfte att upprätta en vård- underhållsplan. 
 
Konstens roll i destinationsutveckling – vinster och mervärden som 
staden får ut av konstsatsningar 
I Borås finns en ömsesidig vilja till samarbete mellan näringslivet och 
kommunen för att utveckla och öka stadens roll som en betydande konststad. 
Frågeställningen  ”Hur kan vi vidareutveckla och befästa  ryktet som  skulpturstaden-
textilstaden till att verkligen bli konststaden med nationellt och internationellt rykte?” är 
fundamental för vilken riktning staden bör välja för att nå upp till visionen om 
en nationellt och internationellt ryktbar konststad.  
Inom begreppet ”konst” ryms många delar såsom design, textil, innovation, 
skulptur, urban konst, Lars Tunbjörks centrum, rörlig bild, foto, samtidskonst 
mm. Allt detta finns i Borås, på olika sätt, men ett helhetsgrepp måste kopplas 
för konstområdet före enstaka satsningar som riskerar att göra helheten otydlig 
och splittrad. Nästa fråga blir därför ”Vilka framtida satsningar behövs, vilka 
samarbeten är nödvändiga för att alla ska verka för samma mål?” 
 
Konstmuseets roll är central. Museet har ett gott rykte och har sedan 1970-talet 
producerat och visat utställningar av hög kvalitet och med en stor räckvidd. 
Tyvärr är museet inte längre ändamålsenligt. Samtidskonsten ställer andra krav 
på exponeringsytor. Lastintag och magasinsutrymmen är otillgängliga och utgör 
numera både en säkerhets- och enarbetsmiljöproblematik. Uppdraget att 
utveckla Lars Tunbjörks centrum i samarbete med Tunbjörkstiftelsen begränsas 
i de nuvarande lokalerna.  
 
Det finns med andra ord många skäl till varför en bredare och djupare 
utredning om konstens roll i Borås bör genomföras för att genomlysa såväl 
Konstmuseets behov av mer ändamålsenliga lokaler som hur den offentliga 
konsten ytterligare kan stärkas och stödjas. Allt för att på sikt nå målet om att 
Borås blir ”Konststaden med nationellt och internationellt rykte” 
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Nuläget 
Borås har en mycket bra grund att stå på. Det finns ca 150 skulpturer placerade 
runt om i kommunen varav ett 50-tal återfinns i centrum. Dock saknas en 
bredd och representativitet i skulpturbeståndet, då det finns få samtida verk av 
kvinnliga konstnärer och vad gäller material så är klassiska bronsskulpturer 
dominerande. En större bredd och variation är avgörande för att både hålla 
kvaliteten, relevansen och uppmärksamhetsvärdet vid liv och för att öka 
attraktiviteten. 
 
Vård och underhåll 
Det är angeläget att den offentliga konsten är i gott skick, både för säkerheten 
och av estetiska och upplevelsebaserade skäl. Konstverken kräver kontinuerlig 
vård och skötsel och Borås har tyvärr med tiden ådragit sig en betydande 
underhållsskuld. Ansvaret för vård och restaurering behöver klargöras och 
ekonomiska medel till underhåll måste avsättas årligen. Under 2019 görs en 
genomgång av samtliga skulpturer som ägs av Borås Stad och som är placerade 
utomhus i syfte att upprätta en vård- underhållsplan. 
 
Konstens roll i destinationsutveckling – vinster och mervärden som 
staden får ut av konstsatsningar 
I Borås finns en ömsesidig vilja till samarbete mellan näringslivet och 
kommunen för att utveckla och öka stadens roll som en betydande konststad. 
Frågeställningen  ”Hur kan vi vidareutveckla och befästa  ryktet som  skulpturstaden-
textilstaden till att verkligen bli konststaden med nationellt och internationellt rykte?” är 
fundamental för vilken riktning staden bör välja för att nå upp till visionen om 
en nationellt och internationellt ryktbar konststad.  
Inom begreppet ”konst” ryms många delar såsom design, textil, innovation, 
skulptur, urban konst, Lars Tunbjörks centrum, rörlig bild, foto, samtidskonst 
mm. Allt detta finns i Borås, på olika sätt, men ett helhetsgrepp måste kopplas 
för konstområdet före enstaka satsningar som riskerar att göra helheten otydlig 
och splittrad. Nästa fråga blir därför ”Vilka framtida satsningar behövs, vilka 
samarbeten är nödvändiga för att alla ska verka för samma mål?” 
 
Konstmuseets roll är central. Museet har ett gott rykte och har sedan 1970-talet 
producerat och visat utställningar av hög kvalitet och med en stor räckvidd. 
Tyvärr är museet inte längre ändamålsenligt. Samtidskonsten ställer andra krav 
på exponeringsytor. Lastintag och magasinsutrymmen är otillgängliga och utgör 
numera både en säkerhets- och enarbetsmiljöproblematik. Uppdraget att 
utveckla Lars Tunbjörks centrum i samarbete med Tunbjörkstiftelsen begränsas 
i de nuvarande lokalerna.  
 
Det finns med andra ord många skäl till varför en bredare och djupare 
utredning om konstens roll i Borås bör genomföras för att genomlysa såväl 
Konstmuseets behov av mer ändamålsenliga lokaler som hur den offentliga 
konsten ytterligare kan stärkas och stödjas. Allt för att på sikt nå målet om att 
Borås blir ”Konststaden med nationellt och internationellt rykte” 
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Behovet av tillgängliga grönområden nära bebyggelse 
Annelundsparken är en av stadens viktigaste parker för sin stadsdel. Likt 
Stadsparken, Ramnaparken, Fjärdingsparken och Hässleholmsparken erbjuder 
den ytor för motion och rekreation på ett föredömligt sätt. Forskning visar 
tydligt på sambandet mellan tillgång till grönområde och människors hälsa och 
välbefinnande. Att vistas i gröna miljöer som parker bidra till: 

- lägre puls och blodtryck samt minskade halter av stresshormonet 
kortisol i blodet. 

- att motverka demens och stärker korttidsminnet. 
- att stimulera barns lek och hälsa 
- att stimulera till fysisk aktivitet som motverkar psykisk ohälsa, diabetes, 

övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar . 
 
Konst och gröna miljöer i samspel 
Det finns spännande och framsynta idéer om ett nytt, linjärt parkstråk, med 
arbetsnamnet ”Gröna kilen”, som planeras som ett grönt stråk från Rya åsar i 
norr till Gässlösa i söder och som kommer angöra Viskan på några platser längs 
vägen. Detta park- och torgstråk är mycket intressant att planera för framtida 
ytor för tillkommande offentliga konstverk och även för ett framtida Konstens 
Hus som skulle ersätta nuvarande Konstmuseum. I denna miljö skulle konsten 
och det gröna planeras tillsammans för en optimal helhet. 
 

 
Skiss över ”Gröna kilens” väg genom Stadsparken och över riksväg 40 samt 
möjlig lokalisering för en kulturbyggnad vid Söderbro. 
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Annelundsparkens förutsättningar  

Annelundsparkens utveckling handlar om att förädla och utveckla den karaktär 
parken har, inte att främst göra om den till en skulpturpark. Parken används 
idag flitigt av barnfamiljer, motionärer och äldre. För barnfamiljerna är det 
främst lekplatsen med tillgång till toalett som lockar. Även närheten till 
fullskalig natur ses som attraktivt för barnfamiljer, där naturleken går att 
utveckla med exempelvis pedagogiska inslag. För motionären är de slingrande 
parkvägarna inbjudande för löpning, både enskilt och i grupp. Belysningen i 
Annelundsparken är fullt utbyggd och är en viktig faktor när motionären väljer 
löpslinga under årets mörkare period. Runt boule-planerna i parkens södra del, 
kring odlingsbäddarna i koloniträdgården eller vid växtsortimenten träffas ofta 
äldre för att umgås eller lära sig mer om odling och växtkunskap. 

Utifrån nämnda förutsättningar har utredningen identifierat fem 
förbättringsförslag enligt nedan: 

  

Parkens entréer 

Parkens placering i stadsbilden innebär att det finns många angöringspunkter 
och ingångar till densamma. Några av dem håller en god standard, är 
informativa och tydliga för besökaren. Andra är mer informella och mindre väl 
skötta. Exempelvis är parken i behov av förbättrade entréer längs med 
Nyckelborgsgatan, mot nord/öst vid Nyckelbergsrondellen samt längs med 
Fjärde villagatan vid Klippbron över R 40. Även Annelundsparkens entré mot 
Sturegatan och Första villagatan behöver ses över, men där är behovet inte lika 
stort. 

 
Bild från Vallastaden, Linköping som visar en portik in till stadsdelsparken. En liknande 
portik skulle ge Annelundsparken den entré som parken saknar vid Nyckelbergsrondellen. 
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Annelundsparkens förutsättningar  

Annelundsparkens utveckling handlar om att förädla och utveckla den karaktär 
parken har, inte att främst göra om den till en skulpturpark. Parken används 
idag flitigt av barnfamiljer, motionärer och äldre. För barnfamiljerna är det 
främst lekplatsen med tillgång till toalett som lockar. Även närheten till 
fullskalig natur ses som attraktivt för barnfamiljer, där naturleken går att 
utveckla med exempelvis pedagogiska inslag. För motionären är de slingrande 
parkvägarna inbjudande för löpning, både enskilt och i grupp. Belysningen i 
Annelundsparken är fullt utbyggd och är en viktig faktor när motionären väljer 
löpslinga under årets mörkare period. Runt boule-planerna i parkens södra del, 
kring odlingsbäddarna i koloniträdgården eller vid växtsortimenten träffas ofta 
äldre för att umgås eller lära sig mer om odling och växtkunskap. 

Utifrån nämnda förutsättningar har utredningen identifierat fem 
förbättringsförslag enligt nedan: 

  

Parkens entréer 

Parkens placering i stadsbilden innebär att det finns många angöringspunkter 
och ingångar till densamma. Några av dem håller en god standard, är 
informativa och tydliga för besökaren. Andra är mer informella och mindre väl 
skötta. Exempelvis är parken i behov av förbättrade entréer längs med 
Nyckelborgsgatan, mot nord/öst vid Nyckelbergsrondellen samt längs med 
Fjärde villagatan vid Klippbron över R 40. Även Annelundsparkens entré mot 
Sturegatan och Första villagatan behöver ses över, men där är behovet inte lika 
stort. 

 
Bild från Vallastaden, Linköping som visar en portik in till stadsdelsparken. En liknande 
portik skulle ge Annelundsparken den entré som parken saknar vid Nyckelbergsrondellen. 
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Utredningen föreslår att en portik med tillhörande informationsskylt anläggs vid 
Nyckelbergsrondellen för att välkomna parkens besökare från norr. I anslutning 
till entrén finns plats för en skulptur och då gärna med ett tema hämtat från 
växtriket, naturen eller kulturlandskapet kring Borås. 

 

Naturlek 
I norra delen av parken finns goda förutsättningar för att främja barns spontana 
lek i och med naturen. T ex genom att anlägga olika stationer med 
byggnadsmaterial från naturen som barn själva får hämta för att bygga kojor 
och broar över bäcken som slingrar sig fram i skogsmiljön.  

 
Barn som leker med lösa grenar och kvistar helt fritt i naturen utan ramar eller regler. 

 

Skärm mot motorvägen 

Stora delar av Annelundsparken är förorenad av buller från R40, även vissa 
delar av parkvägen närmst slänten ned mot motorvägen behöver förbättrad 
rumslighet. En skärm bestående av ett staket som kläs med klätterväxter ut mot 
motorvägen och en häck planterad på insidan av staketet skulle råda bot på 
problemet.  

 

Utökat växtsortiment 

Annelundsparkens tre terrasser är ett arv från den ursprungliga Annelundsvillan 
som brann ned 1959. Terrassernas stödmurar är i behov av en översyn och 
växtligheten närmst murarna bör bytas ut för att komma åt murarna och 
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samtidigt förhindra att skador uppstår på dem i framtiden. Längs med murarna 
är det sedan lämpligt att utöka växtsortimentet med nya sorter och skyltar.  

I fruktträdgården finns det luckor och där behövs fler fruktträd, såsom päron, 
plommon och körsbär, planteras.  

 

Stadsodling 

I parkens sydvästra del finns en mindre koloniträdgård som idag drivs på ideell 
basis. Efterfrågan ökar på platser att odla i centrala Borås och ett koloniområde 
i Annelundsparken i mindre skala som ger tips och trix på hur odling kan 
bedrivas skulle passa bra in i strukturen. 

 
Slutsats 
Sammanfattningsvis anser båda förvaltningarna att Annelundsparken inte ska 
omdanas till en skulpturpark utan istället utvecklas och förfinas med 
utgångspunkt från sina befintliga kvaliteter och utifrån de fem 
förbättringsförslagen enligt ovan. Detta blir främst en del av Tekniska 
nämndens budgetarbete för 2020 men några mindre åtgärder kan rymmas redan 
i budget 2019. 
 
För att utveckla Borås till en konststad med nationell och internationell 
ryktbarhet föreslås en separat förstudie, på uppdrag av Kulturnämnden, för hur 
Konstmuseet kan utvecklas, såväl verksamhetsmässigt som fysiskt. 
 

 
 

 

Gunnar Isackson 
Teknisk chef 
 
Anton Spets 
Stadsträdgårdsmästare 
 
 

Eva-Lotta Franzen 
Kulturchef  
 
Eva Eriksdotter 
Konstmuseichef 
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samtidigt förhindra att skador uppstår på dem i framtiden. Längs med murarna 
är det sedan lämpligt att utöka växtsortimentet med nya sorter och skyltar.  

I fruktträdgården finns det luckor och där behövs fler fruktträd, såsom päron, 
plommon och körsbär, planteras.  

 

Stadsodling 

I parkens sydvästra del finns en mindre koloniträdgård som idag drivs på ideell 
basis. Efterfrågan ökar på platser att odla i centrala Borås och ett koloniområde 
i Annelundsparken i mindre skala som ger tips och trix på hur odling kan 
bedrivas skulle passa bra in i strukturen. 

 
Slutsats 
Sammanfattningsvis anser båda förvaltningarna att Annelundsparken inte ska 
omdanas till en skulpturpark utan istället utvecklas och förfinas med 
utgångspunkt från sina befintliga kvaliteter och utifrån de fem 
förbättringsförslagen enligt ovan. Detta blir främst en del av Tekniska 
nämndens budgetarbete för 2020 men några mindre åtgärder kan rymmas redan 
i budget 2019. 
 
För att utveckla Borås till en konststad med nationell och internationell 
ryktbarhet föreslås en separat förstudie, på uppdrag av Kulturnämnden, för hur 
Konstmuseet kan utvecklas, såväl verksamhetsmässigt som fysiskt. 
 

 
 

 

Gunnar Isackson 
Teknisk chef 
 
Anton Spets 
Stadsträdgårdsmästare 
 
 

Eva-Lotta Franzen 
Kulturchef  
 
Eva Eriksdotter 
Konstmuseichef 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 
uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda 30 timmar vistelsetid i veckan för 
barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa. Utredningen 
presenterar fördelar och möjliga utmaningar utifrån förslaget.   

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 
placeringssamordnare kring antal placerande barn och deras åldrar i Borås Stads 
förskolor under perioden januari till mars 2019. Uträkningar av hur 
personalbehov och personalkostnad skulle kunna påverkas vid ett införande av 
30 timmars vistelsetid har gjorts med hjälp av en inom staden beprövad modell. 
Modellen har tidigare använts under stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram 
behovet av antal årsarbetare i verksamheten. Vidare förs det i utredningen 
resonemang kring arbetsmiljö, eventuell påverkan på barngruppers storlek samt 
möjliga ekonomiska konsekvenser.  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola. 
Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 
socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 
positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 
sociala utveckling samt skolmognad.  

Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 
vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 
möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 
Detta om samtliga av de vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 
skulle välja att nyttja möjligheten att ha sina barn 30 timmar i förskolan. 
Eftersom samtliga vårdnadshavare inte sannolikt skulle nyttja detta är 
uträkningarna baserade på ett tänkt scenario med ett spann från 25 % - 100 % 
av vårdnadshavarna för att ge en uppskattad bild över möjliga kostnader. 
Beroende på hur stor andel av vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten 
till utökad vistelsetid så skulle det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-
82 heltidstjänster för att täcka den ökade beläggning som förslaget skulle 
medföra. Detta i kombination med den ansträngda personalsituation som råder 
medför en utmaning.  
 
I utredningen har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga och arbetslösa 
med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till vårdnadshavare 
med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar har rätt att lämnas 15 
timmar i veckan. Vid införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till 
att barn till vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 
uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda 30 timmar vistelsetid i veckan för 
barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa. Utredningen 
presenterar fördelar och möjliga utmaningar utifrån förslaget.   

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 
placeringssamordnare kring antal placerande barn och deras åldrar i Borås Stads 
förskolor under perioden januari till mars 2019. Uträkningar av hur 
personalbehov och personalkostnad skulle kunna påverkas vid ett införande av 
30 timmars vistelsetid har gjorts med hjälp av en inom staden beprövad modell. 
Modellen har tidigare använts under stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram 
behovet av antal årsarbetare i verksamheten. Vidare förs det i utredningen 
resonemang kring arbetsmiljö, eventuell påverkan på barngruppers storlek samt 
möjliga ekonomiska konsekvenser.  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola. 
Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 
socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 
positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 
sociala utveckling samt skolmognad.  

Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 
vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 
möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 
Detta om samtliga av de vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 
skulle välja att nyttja möjligheten att ha sina barn 30 timmar i förskolan. 
Eftersom samtliga vårdnadshavare inte sannolikt skulle nyttja detta är 
uträkningarna baserade på ett tänkt scenario med ett spann från 25 % - 100 % 
av vårdnadshavarna för att ge en uppskattad bild över möjliga kostnader. 
Beroende på hur stor andel av vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten 
till utökad vistelsetid så skulle det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-
82 heltidstjänster för att täcka den ökade beläggning som förslaget skulle 
medföra. Detta i kombination med den ansträngda personalsituation som råder 
medför en utmaning.  
 
I utredningen har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga och arbetslösa 
med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till vårdnadshavare 
med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar har rätt att lämnas 15 
timmar i veckan. Vid införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till 
att barn till vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

1 Inledning 
Svensk förskola ska vara av hög och likvärdig kvalitet. 1 Förskolan ska stimulera 
barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Av 
Skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barnen 
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Verksamheten ska utgå från 
en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet.2 Förskolan ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 
Verksamheten i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 
deltar. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar främjas.   
 
Enligt Skolverket ska barn från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning 
som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier, eller om 
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.3 Barn som har 
vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga ska från och med ett års 
ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 
Förskolan kan välja hur de 15 timmarna ska fördelas över veckan, till exempel 
tre timmar om dagen fem dagar i veckan eller på något annat sätt. Förskolan 
kan inte ta ut avgifter från vårdnadshavarna för de 15 timmarna. 
 
Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 
barnet är sex månader. Under januari 2019 gick 5 844 barn i kommunala 
förskolor i Borås Stad. Av de 5844 barn som är inskrivna i Borås Stads egna 
förskolor i januari 2019 var 968 barn till föräldralediga eller arbetslösa med 15 
timmars vistelsetid per vecka.  

 Utredningens syfte och uppdrag 
Utifrån det uppdrag som Kommunfullmäktige ålagt Förskolenämnden i Budget 
2019 är utredningens syfte är att utreda möjligheten till att erbjuda 30 timmars 
vistelsetid för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa. I 
utredningen kommer fördelar samt möjliga utmaningar utifrån förslaget att 
kartläggas och presenteras.  

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 
placeringssamordnare kring antal placerade barn och dess åldrar i Borås Stads 
kommunala förskolor. Uträkning av hur personalbehov och personalkostnad 
skulle kunna påverkas vid ett införande av 30 timmars vistelsetid har gjorts med 
hjälp av en inom staden beprövad modell, som tidigare använts under 
stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram behovet av antal årsarbetare i 
verksamheten. Vidare förs det i utredningen resonemang kring arbetsmiljö, 
eventuell påverkan på barngruppers storlek och möjliga ekonomiska 
konsekvenser.  

                                                      
1 Skollagen (2010:800) 8 kap, 2 §  
2 Läroplan för förskolan, Lpfö 18, Avsnitt 1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
3 skolverket.se/undervisning/forskolan/ 
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1 Inledning 
Svensk förskola ska vara av hög och likvärdig kvalitet. 1 Förskolan ska stimulera 
barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Av 
Skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barnen 
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Verksamheten ska utgå från 
en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet.2 Förskolan ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 
Verksamheten i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 
deltar. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar främjas.   
 
Enligt Skolverket ska barn från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning 
som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier, eller om 
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.3 Barn som har 
vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga ska från och med ett års 
ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 
Förskolan kan välja hur de 15 timmarna ska fördelas över veckan, till exempel 
tre timmar om dagen fem dagar i veckan eller på något annat sätt. Förskolan 
kan inte ta ut avgifter från vårdnadshavarna för de 15 timmarna. 
 
Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 
barnet är sex månader. Under januari 2019 gick 5 844 barn i kommunala 
förskolor i Borås Stad. Av de 5844 barn som är inskrivna i Borås Stads egna 
förskolor i januari 2019 var 968 barn till föräldralediga eller arbetslösa med 15 
timmars vistelsetid per vecka.  

 Utredningens syfte och uppdrag 
Utifrån det uppdrag som Kommunfullmäktige ålagt Förskolenämnden i Budget 
2019 är utredningens syfte är att utreda möjligheten till att erbjuda 30 timmars 
vistelsetid för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa. I 
utredningen kommer fördelar samt möjliga utmaningar utifrån förslaget att 
kartläggas och presenteras.  

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 
placeringssamordnare kring antal placerade barn och dess åldrar i Borås Stads 
kommunala förskolor. Uträkning av hur personalbehov och personalkostnad 
skulle kunna påverkas vid ett införande av 30 timmars vistelsetid har gjorts med 
hjälp av en inom staden beprövad modell, som tidigare använts under 
stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram behovet av antal årsarbetare i 
verksamheten. Vidare förs det i utredningen resonemang kring arbetsmiljö, 
eventuell påverkan på barngruppers storlek och möjliga ekonomiska 
konsekvenser.  

                                                      
1 Skollagen (2010:800) 8 kap, 2 §  
2 Läroplan för förskolan, Lpfö 18, Avsnitt 1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
3 skolverket.se/undervisning/forskolan/ 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Underlag för utredningen har även inhämtats från biträdande rektorer, 
verksamhetschefer samt chefer för ekonomi-och HR-funktionerna.  
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

2 Beskrivning av nuläge 

 Förskolans uppdrag 
I Läroplan för förskolan, Lpfö 18, som träder i kraft 1 juli 2019, framkommer 
att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet samtidigt som den också ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.4 I utbildningen har leken en central 
plats och barnen ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån 
förutsättningar och förmåga. I samarbete med hemmen ska förskolan främja 
barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. 
 
Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål 
som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 
barnen. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm 
med både vila och aktiviteter som är anpassade efter barnens behov och 
vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att 
samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, 
lek och kommunikation. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett 
var i landet barnet bor.5 Den ska ta hänsyn till barns olika behov och 
förutsättningar och anpassas till alla barn i förskolan. En likvärdig utbildning 
innebär att den inte kan utformas på likadant sätt överallt.  
 
Forskning visar att det finns fördelar med att barn vistas i förskolan.6 Barn som 
går i förskola med hög kvalitet upplever flera positiva effekter oberoende av 
barnets socioekonomiska bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta 
barn. De positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras 
kognitiva och sociala utveckling samt skolmognad. I ett underlag framtaget på 
uppdrag av Malmö Stad, diskuteras förskolans betydelse för barns utveckling, 
lärande och hälsa.7 Forskningen visar på ett övertygande sätt att förskolan har 
utjämnande socioekonomiska effekter eftersom den främst gynnar barn från 
familjer med knappa resurser. Likaså visar sig även barnets tid på förskolan har 
stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången blir framgångsrik. De 
här resultaten är dock beroende av olika omständigheter, till exempel förskolans 
kvalitet, hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan och pedagogernas 
förmåga att orientera sig i relation till barnet. 

  

                                                      
4 Lpfö18, Avsnitt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag 
5 Skollagen (2010:800), 1 kap 9 § Likvärdig utbildning 
6 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer  
bilaga 4. urval och granskning av studier från den skandinaviska databasen (nb-ecec) 
7 Persson, S, (2012) Förskolans betydelse för utveckling, lärande och hälsa. Diskussionsunderlag 
till Malmökommissionen. Malmö: Malmö stad. 
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2 Beskrivning av nuläge 

 Förskolans uppdrag 
I Läroplan för förskolan, Lpfö 18, som träder i kraft 1 juli 2019, framkommer 
att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet samtidigt som den också ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.4 I utbildningen har leken en central 
plats och barnen ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån 
förutsättningar och förmåga. I samarbete med hemmen ska förskolan främja 
barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. 
 
Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål 
som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 
barnen. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm 
med både vila och aktiviteter som är anpassade efter barnens behov och 
vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att 
samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, 
lek och kommunikation. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett 
var i landet barnet bor.5 Den ska ta hänsyn till barns olika behov och 
förutsättningar och anpassas till alla barn i förskolan. En likvärdig utbildning 
innebär att den inte kan utformas på likadant sätt överallt.  
 
Forskning visar att det finns fördelar med att barn vistas i förskolan.6 Barn som 
går i förskola med hög kvalitet upplever flera positiva effekter oberoende av 
barnets socioekonomiska bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta 
barn. De positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras 
kognitiva och sociala utveckling samt skolmognad. I ett underlag framtaget på 
uppdrag av Malmö Stad, diskuteras förskolans betydelse för barns utveckling, 
lärande och hälsa.7 Forskningen visar på ett övertygande sätt att förskolan har 
utjämnande socioekonomiska effekter eftersom den främst gynnar barn från 
familjer med knappa resurser. Likaså visar sig även barnets tid på förskolan har 
stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången blir framgångsrik. De 
här resultaten är dock beroende av olika omständigheter, till exempel förskolans 
kvalitet, hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan och pedagogernas 
förmåga att orientera sig i relation till barnet. 

  

                                                      
4 Lpfö18, Avsnitt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag 
5 Skollagen (2010:800), 1 kap 9 § Likvärdig utbildning 
6 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer  
bilaga 4. urval och granskning av studier från den skandinaviska databasen (nb-ecec) 
7 Persson, S, (2012) Förskolans betydelse för utveckling, lärande och hälsa. Diskussionsunderlag 
till Malmökommissionen. Malmö: Malmö stad. 
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 Regler och villkor för förskola inom Borås Stad 
Reglerna för förskola inom Borås Stad grundar sig på bestämmelserna i 
Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. Plats i förskola eller pedagogisk 
omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige från och med ett års ålder och upp till 
förskoleklass.  

Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 
barnet är sex månader. Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn 
till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller för barnets eget behov 
på grund av familjens situation i övrigt.  

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds i dagsläget 
förskola 15 timmar i veckan. Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i 
sin utveckling, eller som på grund av förälders sjukdom eller 
funktionsnedsättning behöver verksamheten. Om ett barn har behov av utökad 
vistelsetid i förskolan kan vårdnadshavarna ansöka om detta, då görs en 
individuell prövning utifrån barnets behov.  

 Placeringstid i förskolan 
Under januari-mars 2019 hade i snitt 1001 barn till föräldralediga och arbetslösa 
placering på 15 timmar i förskolan. Fördelningen skiljer sig något åt mellan de 
olika områdena inom kommunen. På områdena Norrby och Hässleholmen 
återfinns flest 15 timmars placeringar på förskolorna, i snitt ca 24 % på de olika 
förskolorna inom områdena tätt följt av område Viskafors där i snitt runt 22 % 
av barnen har 15 timmars placering. Områden med lägre beläggning av 15 
timmars placeringar är områden som Brämhult, Dalsjöfors och Sandared som 
ligger runt 12-14 %.   

I Förskolenämndens Budget för 2019:2 redogörs för att andelen barn som går i 
förskola och deras vistelsetider har ökat. Förskolenämnden hade 
betalningsansvar för 120 eller 1,9 % fler barn under 2018 än under 2017. 
Vistelsetiderna hade ökat med ca 5 % mellan åren. Prognosen tyder på att 
antalet barn som vistas i förskola kommer att fortsätta öka. Ny statistik från 
befolkningsprognosen från april 2019 visar att fram till år 2023 beräknas antalet 
barn mellan 1-5 år att öka med cirka 230 stycken inom kommunen. Det är 
främst inom områdena Centrum, Göta och Sjöbo som ökningen beräknas ske.  

För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till 
den ökade andelen barn ur befolkningen som går i förskola. 

 Personaltäthet 
Sverige befinner sig i dagsläget i en högkonjunktur och arbetslösheten är låg. 
Det innebär att färre personer är tillgängliga för kortare vikariat. Dessa vikariat 
är viktiga för verksamheten för att täcka upp behov vid sjukfrånvaro, frånvaro 
på grund av vård av barn och semestrar hos den ordinarie personalen. 
Konsekvensen är att det i många fall inte finns personal att ersätta med vid 
frånvaro trots att behovet finns. Detta leder till att arbetsbelastningen ökar för 
kvarvarande personal, vilket i sin tur kan leda till stressrelaterade åkommor. I 
Budget 2019:2 kan förvaltningen konstatera att sjukskrivningstalet stabilt ligger 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

på 9,2 %, där just sjukskrivningar på grund av stress är en av orsakerna. 
Förvaltningen ser också att det rapporteras in tillbud- och arbetsskador med 
stressrelaterade orsaker. Antalet tillbud som härrör till stress på grund av 
arbetsbelastning ökade från 52 stycken 2017 till 77 stycken 2018. 

Personaltätheten inom förskolan behöver ta en utgångspunkt i Skollagens 
mening om förskolans kompensatoriska uppdrag och bemanningen behöver 
optimeras med utgångspunkt i barns närvaro under dagen. Det är också viktigt 
att säkerställa rektorers möjligheter att verka som pedagogiska ledare och då 
handlar det om likvärdigt stöd i uppdraget och en tydlig styrning och ledning. 

En utmaning som förvaltningen står inför redan nu bekräftas via 
Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben”8 som bland 
annat visar att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska 
yrkesområdena. Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå 
även på fem års sikt. Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket 
innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig 
personal är medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de 
kommande fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad, det 
visar såväl Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som SKL:s 
rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”9 där de 
tydligt signalerar kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 
kommande åren. 

 Barngruppens storlek  
Kommunfullmäktiges har i Budget 2019 även uppdragit åt Förskolenämnden 
att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. I Borås 
Stads kommunala förskolor under första delen av 2019 består barngrupperna i 
snitt av 15,33 barn för grupper med alla åldrar. Antalet varierar mellan olika 
förskolor. Förskoleförvaltningen kommer under 2019 att redogöra för vilka 
förutsättningar som krävs för att nå Skolverkets riktlinjer avseende 
barngruppers storlek.  

Enligt Skolverket är ett riktmärke för barngruppens storlek för barn mellan ett 
och tre år sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke 
vara nio till femton barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som 
något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.  

I Skolverkets allmänna råd för förskolan står att huvudmannen och rektorn bör 
utifrån respektive ansvar ha rutiner för hur barnets bästa utreds och hur barnets 
bästa kan beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan.10 I skandinavisk 
forskning saknas siffror och underlag generellt om vad som är en bra 
gruppstorlek för barn och hur barngrupper bör vara organiserade.11 Det finns 

                                                      
8 Arbetsförmedlingen rapport – Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt 
Dnr; Af-2019/0000 9278 
9 SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, ISBN-nummer: 
978-91-7585-610-0 
10 Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskola 1. Styrning och ledning 
11 Persson, S (2010) I perspektiv på barndom och barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande i 
förskolan och grundskolans tidigare år. Skolverket. Stockholm: Fritzes 
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på 9,2 %, där just sjukskrivningar på grund av stress är en av orsakerna. 
Förvaltningen ser också att det rapporteras in tillbud- och arbetsskador med 
stressrelaterade orsaker. Antalet tillbud som härrör till stress på grund av 
arbetsbelastning ökade från 52 stycken 2017 till 77 stycken 2018. 

Personaltätheten inom förskolan behöver ta en utgångspunkt i Skollagens 
mening om förskolans kompensatoriska uppdrag och bemanningen behöver 
optimeras med utgångspunkt i barns närvaro under dagen. Det är också viktigt 
att säkerställa rektorers möjligheter att verka som pedagogiska ledare och då 
handlar det om likvärdigt stöd i uppdraget och en tydlig styrning och ledning. 

En utmaning som förvaltningen står inför redan nu bekräftas via 
Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben”8 som bland 
annat visar att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska 
yrkesområdena. Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå 
även på fem års sikt. Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket 
innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig 
personal är medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de 
kommande fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad, det 
visar såväl Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som SKL:s 
rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”9 där de 
tydligt signalerar kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 
kommande åren. 

 Barngruppens storlek  
Kommunfullmäktiges har i Budget 2019 även uppdragit åt Förskolenämnden 
att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. I Borås 
Stads kommunala förskolor under första delen av 2019 består barngrupperna i 
snitt av 15,33 barn för grupper med alla åldrar. Antalet varierar mellan olika 
förskolor. Förskoleförvaltningen kommer under 2019 att redogöra för vilka 
förutsättningar som krävs för att nå Skolverkets riktlinjer avseende 
barngruppers storlek.  

Enligt Skolverket är ett riktmärke för barngruppens storlek för barn mellan ett 
och tre år sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke 
vara nio till femton barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som 
något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.  

I Skolverkets allmänna råd för förskolan står att huvudmannen och rektorn bör 
utifrån respektive ansvar ha rutiner för hur barnets bästa utreds och hur barnets 
bästa kan beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan.10 I skandinavisk 
forskning saknas siffror och underlag generellt om vad som är en bra 
gruppstorlek för barn och hur barngrupper bör vara organiserade.11 Det finns 

                                                      
8 Arbetsförmedlingen rapport – Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt 
Dnr; Af-2019/0000 9278 
9 SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, ISBN-nummer: 
978-91-7585-610-0 
10 Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskola 1. Styrning och ledning 
11 Persson, S (2010) I perspektiv på barndom och barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande i 
förskolan och grundskolans tidigare år. Skolverket. Stockholm: Fritzes 
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dock begränsad forskning om hur barngruppens storlek är relaterad till barns 
hälsa och förmåga att knyta långvariga relationer samt hur barns vistelsetid i 
förskolan påverkar deras välmående, lärande och utveckling på sikt. Vikten av 
att svensk förskola är likvärdig betonas i forskning12 då det råder konsensus om 
att förskolor med hög kvalitet är bra för barn, medan förskolor med låg kvalitet 
påverkar barn negativt. 

I dialog med biträdande rektorer framkommer att de barn som har en 
vistelsetid på 15 timmar i huvudsak är i förskolan tre dagar i veckan fördelat på 
5 timmar per dag. Detta kan givetvis variera från förskola till förskola men i 
huvudsak är det vanligare att barnen går tisdag-torsdag i förskolan och att 
måndagar och fredagar ger utrymme för planeringstid för pedagogerna.  

En aspekt som inte lyfts ofta i forskningen om villkor för en hög kvalitet, är 
förskolepersonalens möjligheter till planering, utvärdering och diskussioner om 
sitt arbete. Vidare framkommer i dialog med biträdande rektorer att kvaliteten i 
deras arbete har ett klart samband med planeringstid eftersom det berör 
grunderna för att kunna utveckla, planera inför och utvärdera sin verksamhet. 
Planeringstid ses som en grundläggande förutsättning för att kunna utföra ett 
bra pedagogiskt arbete. I förskolan är emellertid förutsättningarna för att kunna 
planera sin verksamhet genom att ha planeringstid inte lika självklar och den 
kan se olika ut mellan kommuner och i kommunerna. Den skillnad som 
möjligheten till planeringstid kan medföra kan således ha en påverkan på 
undervisningens likvärdighet.  

 Beräkning av personalbehov 
För att uppskatta behovet av pedagogisk personal vid ett införande av 30 
timmar vistelsetid i förskolan har en modell använts som differentierar 
personalbehovet utifrån yngre och äldre barn, där barn under 2,5 år viktas 50 % 
högre ur bemanningssynpunkt. Modellen har tidigare använts inom Borås Stad i 
mer än 10 år under Stadsdelstiden för att beräkna rimlig nivå av bemanning, det 
vill säga behov av pedagogisk personal. Uträkningar gjorda i modellen visar att 
nuvarande behov av pedagogisk personal inom förvaltningen ligger på cirka 
1108 årsarbetare. Förvaltningen bedömer att det redan i dagsläget saknas 
pedagogisk personal och att den nivå som modellen visar på inte fullt nås.  

Nedan beskrivs behovet av pedagogisk personal i förskolorna samt uppskattad 
kostnad för dessa.  

 Årsarbetare, totalt: Behov antal 
årsarbetare: 

Beräknad kostnad: 

Nuvarande 
personalbehov  
jan-mars 2019 

1108   

Vistelsetid upp till 15 
h 1 

1190 +82 + 37 mnkr 

Behov 25 % 2 1128 +20 + 9 mnkr 

                                                      
12 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer 
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Behov 50 % 3 1149 +41 + 19 mnkr 

Behov 75 % 4 1170 + 62 + 28 mnkr 

1 Om samtliga barn till arbetslösa och föräldralediga som idag har en vistelsetid upp till 15 
timmar dubblerar sin tid så behövs enligt modellen 1190 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 
37 mnkr. 

2 Om 25% av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 timmar 
så behövs enligt modellen 1128 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 9 mnkr. 

3 Om 50 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 
timmar så behövs enligt modellen 1149 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 19 mnkr. 

4 Om 75 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 
timmar så behövs enligt modellen 1170 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 28 mnkr. 

I modellen har ett snitt på medellön för förskollärare och barnskötare använts för att få en 
uppskattad personalkostnad.  

I utredningens uträkningar har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga 
och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till 
vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar i 
dagsläget har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan.  

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn även tas till att barn till 
vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. Det vill säga 
att de vårdnadshavare som exempelvis har en behovsanställning och arbetar 9 
timmar i veckan, har rätt att nyttja 15 timmar placering i förskola för sina barn. 
Under perioden januari till mars 2019 har det handlat om närmare 150 barn 
som haft placering 15 timmar eller lägre. I och med förslaget om 30 timmar 
vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka vistelsetiden för 
sina barn upp till 30 timmar om de önskar vilket skulle medföra ytterligare 
personalbehov än uträkningarna visar.    

3 Analys och tolkning 

 Sammantagen analys  
Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola.13 
Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 
socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 
positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 
sociala utveckling samt skolmognad.   
 
Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 
vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 
möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 
Detta om samtliga barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 
går upp till en vistelsetid på 30 timmar. Sannolikt skulle inte samtliga 
vårdnadshavare nyttja möjligheten men uträkningen är baserad på ett tänkt 
scenario med ett spann från 25 % - 100 % av vårdnadshavarna för att ge en 

                                                      
13 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn  
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Behov 50 % 3 1149 +41 + 19 mnkr 

Behov 75 % 4 1170 + 62 + 28 mnkr 

1 Om samtliga barn till arbetslösa och föräldralediga som idag har en vistelsetid upp till 15 
timmar dubblerar sin tid så behövs enligt modellen 1190 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 
37 mnkr. 

2 Om 25% av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 timmar 
så behövs enligt modellen 1128 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 9 mnkr. 

3 Om 50 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 
timmar så behövs enligt modellen 1149 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 19 mnkr. 

4 Om 75 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 
timmar så behövs enligt modellen 1170 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 28 mnkr. 

I modellen har ett snitt på medellön för förskollärare och barnskötare använts för att få en 
uppskattad personalkostnad.  

I utredningens uträkningar har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga 
och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till 
vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar i 
dagsläget har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan.  

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn även tas till att barn till 
vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. Det vill säga 
att de vårdnadshavare som exempelvis har en behovsanställning och arbetar 9 
timmar i veckan, har rätt att nyttja 15 timmar placering i förskola för sina barn. 
Under perioden januari till mars 2019 har det handlat om närmare 150 barn 
som haft placering 15 timmar eller lägre. I och med förslaget om 30 timmar 
vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka vistelsetiden för 
sina barn upp till 30 timmar om de önskar vilket skulle medföra ytterligare 
personalbehov än uträkningarna visar.    

3 Analys och tolkning 

 Sammantagen analys  
Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola.13 
Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 
socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 
positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 
sociala utveckling samt skolmognad.   
 
Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 
vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 
möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 
Detta om samtliga barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 
går upp till en vistelsetid på 30 timmar. Sannolikt skulle inte samtliga 
vårdnadshavare nyttja möjligheten men uträkningen är baserad på ett tänkt 
scenario med ett spann från 25 % - 100 % av vårdnadshavarna för att ge en 

                                                      
13 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn  
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uppskattad bild över möjliga kostnader. Beroende på hur stor andel av 
vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten till utökad vistelsetid så skulle 
det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-82 heltidstjänster för att täcka 
den ökade beläggning som förslaget skulle medföra. Detta i kombination med 
den ansträngda personalsituation som råder medför en stor utmaning.  
 
Som tidigare omnämnts tas det i utredningen enbart hänsyn till barn till 
föräldralediga och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att 
även barn till vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 
timmar har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan. Vid införande av 
vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till att vårdnadshavare med 
behovsanställning även kommer att omfattas. I och med förslaget om 30 
timmar vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka 
vistelsetiden för sina barn upp till 30 timmar om de önskar, något som även 
medför behov av ytterligare personal.   

Utökad vistelsetid ställer högre krav på personalen att skapa en god verksamhet, 
då barnen är på förskolan under en längre period av dagen. Det råder stora 
rekryteringsutmaningar av utbildad personal och det medför en risk att den 
eventuellt utökade bemanningen kan komma att ske med outbildad personal. 
En konsekvens av det kan vara att de utbildade pedagoger som arbetar i 
verksamheterna får sämre möjligheter att kunna följa gällande styrdokument då 
det blir en mindre andel medarbetare som har ansvar över att säkerställa detta.  

Något som även lyfts tidigare i utredningen är den stora nationella 
rekryteringsutmaningen inom offentlig sektor, som påtalas av såväl 
Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben” som SKL:s 
rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”. Här 
signaleras tydligt kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 
kommande åren. Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 visar bland annat 
att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 
Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 
Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket innebär att 
efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig personal är 
medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de kommande 
fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad.   

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar ökar högst sannolikt 
beläggningsgraden av barn under en större del av dagen jämfört med idag. Det 
som går att dra slutsatser kring är att då det ser olika ut inom verksamheterna 
gällande antalet barn med vistelsetid på 15 timmar så skulle 30 timmars 
vistelsetid givetvis få olika följdeffekter på olika förskolor. På en enhet där det 
exempelvis är sex barn som går 15 timmar så får det inte så stor påverkan om 
dessa väljer att vistas 30 timmar istället. På en annan enhet som har fler barn 
med vistelsetid på 15 timmar får detta en större effekt. Där skulle barngruppens 
storlek över dagen påverkas, troligen också möjligheten till att kunna dela upp 
barngrupperna och även möjligheten till planeringstid för pedagogerna. Även 
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ökade kostnader för kost tillkommer med längre vistelsetid över dagen och fler 
måltider.  

För att undvika vissa av dessa konsekvenser kan ett ökat behov av lokaler 
uppstå för att på samma sätt som idag kunna dela barngrupperna. I dagsläget är 
det dock svårt att göra en bedömning i vilken omfattning lokalbehovet skulle 
påverkas och således även kostnaden för eventuellt utökat lokalbehov.   

 Slutsats 
Forskning visar att vistelse i förskola har flera positiva effekter för barn.14  Dels 
i barnets språkliga kompetenser, deras kognitiva och sociala utveckling samt 
skolmognad. Effekterna är störst för socialt utsatta barn. Barnets tid på 
förskolan verkar ha stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången 
blir framgångsrik, framför allt för barn från familjer med knappa resurser. De 
här resultaten är dock beroende av olika omständigheter såsom bland annat 
pedagogernas förmåga att orientera sig i relation till barnet, förskolans kvalitet 
samt hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan.   

Utredningen visar att ett införande av 30 timmars vistelsetid i förskolan för 
barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en kostnad på 
uppskattningsvis mellan 9-37 miljoner i personalkostnader. Det innebär ett ökat 
personalbehov på mellan 20-82 extra årsarbetare, beroende på i vilken 
utsträckning som vårdnadshavare väljer att nyttja möjligheten. Därutöver skulle 
ytterligare personal krävas om vårdnadshavare som är behovsanställda också 
nyttjar möjligheten till 30 timmars vistelsetid för sina barn.  

En utmaning som förvaltningen står inför redan idag bekräftas via 
Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som bland annat visar att 
förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 
Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 

En annan aspekt som troligen medför utmaningar för vissa verksamheter är att 
lägga schema med en beläggningsgrad på fler timmar under dagen. Detta 
medför att pedagogernas planeringstid påverkas och inskränks, något som i sin 
tur kan ha effekt på möjligheterna till att bedriva undervisning av god kvalitet.  

 

 

  

 

  

                                                      
14 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn 
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ökade kostnader för kost tillkommer med längre vistelsetid över dagen och fler 
måltider.  

För att undvika vissa av dessa konsekvenser kan ett ökat behov av lokaler 
uppstå för att på samma sätt som idag kunna dela barngrupperna. I dagsläget är 
det dock svårt att göra en bedömning i vilken omfattning lokalbehovet skulle 
påverkas och således även kostnaden för eventuellt utökat lokalbehov.   

 Slutsats 
Forskning visar att vistelse i förskola har flera positiva effekter för barn.14  Dels 
i barnets språkliga kompetenser, deras kognitiva och sociala utveckling samt 
skolmognad. Effekterna är störst för socialt utsatta barn. Barnets tid på 
förskolan verkar ha stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången 
blir framgångsrik, framför allt för barn från familjer med knappa resurser. De 
här resultaten är dock beroende av olika omständigheter såsom bland annat 
pedagogernas förmåga att orientera sig i relation till barnet, förskolans kvalitet 
samt hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan.   

Utredningen visar att ett införande av 30 timmars vistelsetid i förskolan för 
barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en kostnad på 
uppskattningsvis mellan 9-37 miljoner i personalkostnader. Det innebär ett ökat 
personalbehov på mellan 20-82 extra årsarbetare, beroende på i vilken 
utsträckning som vårdnadshavare väljer att nyttja möjligheten. Därutöver skulle 
ytterligare personal krävas om vårdnadshavare som är behovsanställda också 
nyttjar möjligheten till 30 timmars vistelsetid för sina barn.  

En utmaning som förvaltningen står inför redan idag bekräftas via 
Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som bland annat visar att 
förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 
Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 

En annan aspekt som troligen medför utmaningar för vissa verksamheter är att 
lägga schema med en beläggningsgrad på fler timmar under dagen. Detta 
medför att pedagogernas planeringstid påverkas och inskränks, något som i sin 
tur kan ha effekt på möjligheterna till att bedriva undervisning av god kvalitet.  

 

 

  

 

  

                                                      
14 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn 
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Referenser 

Litteratur 
 Arbetsförmedlingen rapport – Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på 

fem års sikt Dnr; Af-2019/0000 9278 

 Läroplan för förskolan, Lpfö18, Avsnitt 1 Förskolans värdegrund och 
uppdrag  

 SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, 
ISBN-nummer: 978-91-7585-610-0 

 Skollagen, 2010:800, 1 kap, 9 § 

 Skollagen, 2010:800, 8 kap, 2 §   

 Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskola 1. Styrning och ledning 

 Persson, S , (2010) I perspektiv på barndom och barns lärande. En 
kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år. Skolverket. 
Stockholm: Fritzes.  

 Persson, S, (2012) Förskolans betydelse för utveckling, lärande och hälsa. 
Diskussionsunderlag till Malmökommissionen. Malmö: Malmö stad. 

 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och 
indikatorer- bilaga 4. urval och granskning av studier från den skandinaviska 
databasen (nb-ecec) 

Internet 
 Skolverket.se/undervisning/forskolan/ 
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Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som 
Kulturskolan Simonsland ska utredas av 
Grundskolenämnden i samverkan med övriga berörda 
nämnden 
Grundskoleförvaltningen har fått uppdrag av Fullmäktige att utreda möjligheten 
att starta fritidshem och öppen förskola i gemensamma lokaler med 
Kulturskolan på Simonsland. Utredningen ska samverkas med berörda 
nämnder.  

Representanter från Förskoleförvaltningen, Carina Einarsson, enhetschef för 
barnhälsan och Grundskoleförvaltningen, lena Tyrén Verksamhetsutvecklare 
och Håkan Anving Verksamhetschef har gjort en utredning kring behov av 
öppen fritidshemsverksamhet som främst vänder sig till elever från årskurs fyra 
till och med årskurs sex och hur det skulle kunna samordnas med öppen 
förskoleverksamhet.  

Förskoleförvaltningen har ett pågående arbete med att etablerar en fjärde 
familjecentral i centrala Borås i nära anslutning till barnavårdscentralen. 
Förskoleförvaltningen har därmed i dagsläget ingen möjlighet att etablera ännu 
en verksamhet i centrala Borås.  

Vid kartläggning hur en ev. kombinerad verksamhet skulle kunna organiseras 
uppfattar vi inget större behov av öppen fritidshemsverksamhet för de elever 
som går i årskurs fyra till och med årskurs sex. De har verksamhet att 
tillhandahålla inom fritidsgårdarnas verksamhet.  

Vi ser snarare ett behov för de elever som går i förskoleklass till och med 
årskurs tre och som inte är inskrivning i fritidshemsverksamhet. De barnen har 
däremot ingen möjlighet att ta sig från ytterområdena till centrala Borås på egen 
hand. För att möte dessa barns behov av verksamhet utanför skoltid kan 
verksamheten snarare placeras i något av de bostadsområden som idag har 
öppenförskoleverksamhet, gärna i kombination med nära anslutning till 
bibliotek.  

 

 

 

 

Borås Stad 
Datum 
2019-04-16 

  
  

Sida 
2(2) 

 

 

Slutsats. 

Utredningen visar inget egentligt behov av Öppet fritidshem/fritidsklubb i 
samverkan med förskoleförvaltningen och Kulturskolan. 

 

Utredningen visar att frågan gällande fritidsaktiviteter för åldrarna 7-10 år och 
som inte har fritidshem kan utredas vidare, särskilt inom de områdena med 
högre strukturindex. 

 

På uppdrag 

Håkan Anving 

Verksamhetschef 

Grundskoleförvaltningen 
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Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som 
Kulturskolan Simonsland ska utredas av 
Grundskolenämnden i samverkan med övriga berörda 
nämnden 
Grundskoleförvaltningen har fått uppdrag av Fullmäktige att utreda möjligheten 
att starta fritidshem och öppen förskola i gemensamma lokaler med 
Kulturskolan på Simonsland. Utredningen ska samverkas med berörda 
nämnder.  

Representanter från Förskoleförvaltningen, Carina Einarsson, enhetschef för 
barnhälsan och Grundskoleförvaltningen, lena Tyrén Verksamhetsutvecklare 
och Håkan Anving Verksamhetschef har gjort en utredning kring behov av 
öppen fritidshemsverksamhet som främst vänder sig till elever från årskurs fyra 
till och med årskurs sex och hur det skulle kunna samordnas med öppen 
förskoleverksamhet.  

Förskoleförvaltningen har ett pågående arbete med att etablerar en fjärde 
familjecentral i centrala Borås i nära anslutning till barnavårdscentralen. 
Förskoleförvaltningen har därmed i dagsläget ingen möjlighet att etablera ännu 
en verksamhet i centrala Borås.  

Vid kartläggning hur en ev. kombinerad verksamhet skulle kunna organiseras 
uppfattar vi inget större behov av öppen fritidshemsverksamhet för de elever 
som går i årskurs fyra till och med årskurs sex. De har verksamhet att 
tillhandahålla inom fritidsgårdarnas verksamhet.  

Vi ser snarare ett behov för de elever som går i förskoleklass till och med 
årskurs tre och som inte är inskrivning i fritidshemsverksamhet. De barnen har 
däremot ingen möjlighet att ta sig från ytterområdena till centrala Borås på egen 
hand. För att möte dessa barns behov av verksamhet utanför skoltid kan 
verksamheten snarare placeras i något av de bostadsområden som idag har 
öppenförskoleverksamhet, gärna i kombination med nära anslutning till 
bibliotek.  
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Slutsats. 

Utredningen visar inget egentligt behov av Öppet fritidshem/fritidsklubb i 
samverkan med förskoleförvaltningen och Kulturskolan. 

 

Utredningen visar att frågan gällande fritidsaktiviteter för åldrarna 7-10 år och 
som inte har fritidshem kan utredas vidare, särskilt inom de områdena med 
högre strukturindex. 

 

På uppdrag 

Håkan Anving 

Verksamhetschef 

Grundskoleförvaltningen 

 

 

Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
grundskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Joakim Cannerfors 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-09-23 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00053 3.5.4.0 
 

  

 
Urvalsprinciper för skolplacering i Borås Stads 
skolor 
 
Allmänt 
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där 
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras 
”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade 
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen 
2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 § 
första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen.  
 
Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så 
långt det är möjligt i de kommunala skolorna.  
 
Urval för placering i årskurserna F-3: Om antalet platser på en skola är färre 
än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ 
närhet.  
 
Urval för placering i 4-9: Om antalet platser på en skola är färre än antalet 
sökande tillämpas relativ närhet. 
 
Om det finns synnerliga organisatoriska skäl (t.ex. att ombyggnad av en skola 
skulle krävas för att tillgodose en elevs behov), kan en elev med omfattande 
funktionsnedsättning erbjudas förtur till en viss skola. 
 
Omvänt gäller också att en sådan elev kan anvisas annan skola än den önskade 
om den önskade placeringen skulle medföra ”att betydande ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen”. 
(9 kap 15 § 2 st. och 10 kap 30 § 2 st. 1 p. SL) 
 
För elever i årskurs 1-9 gäller också att en elev kan omplaceras eller nekas 
önskad skolplacering ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers 
trygghet och studiero”. 
(10 kap 30 § 2 st. 2 p. SL) 
 
Syskonförtur 
Syskonförtur gäller endast för placering i årskurserna F-3.  
För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs 
F-5 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i skolan.  
Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets 
folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar 
syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses 
biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett 
vårdnadshavare.  
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20-21 november 2019

B 3090

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Relativ närhet 
Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt 
till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa 
närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av 
avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd 
menas den faktiska väg som man kan gå- eller cykla till skolenhetens mitt från 
folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i Lantmäteriets 
karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för asylsökande utgår 
Grundskoleförvaltningen från registrerad adress. 
 
Så här räknar vi ut relativ närhet: 
Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade 
skolan. 
 
Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste 
skolan som har ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ 
närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i avstånd på att inte få 
önskad skola. 
 
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma 
årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem 
kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den 
alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa 
närhet prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola. Om 
eleverna skulle bo i samma trappuppgång har den elev som bor högre upp 
längst skolväg. 
 
Exempel 
Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa 
närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har 
längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har. 
Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska 
uträkningen blir enligt följande:  
Elev 1: 1200 m – 400 m = 800 m (värdet för relativ närhet) 
Elev 2: 500 m – 300 m = 200 m (värdet för relativ närhet)  
 

 
 
 
 
Skolval 
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som: 
 

 ska börja förskoleklass 
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Relativ närhet 
Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt 
till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa 
närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av 
avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd 
menas den faktiska väg som man kan gå- eller cykla till skolenhetens mitt från 
folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i Lantmäteriets 
karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för asylsökande utgår 
Grundskoleförvaltningen från registrerad adress. 
 
Så här räknar vi ut relativ närhet: 
Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade 
skolan. 
 
Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste 
skolan som har ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ 
närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i avstånd på att inte få 
önskad skola. 
 
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma 
årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem 
kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den 
alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa 
närhet prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola. Om 
eleverna skulle bo i samma trappuppgång har den elev som bor högre upp 
längst skolväg. 
 
Exempel 
Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa 
närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har 
längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har. 
Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska 
uträkningen blir enligt följande:  
Elev 1: 1200 m – 400 m = 800 m (värdet för relativ närhet) 
Elev 2: 500 m – 300 m = 200 m (värdet för relativ närhet)  
 

 
 
 
 
Skolval 
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som: 
 

 ska börja förskoleklass 
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 går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns 
 går i åk 6 på en fristående skola 
 går i åk 6 i en annan kommun 

 
Elever i åk 6 på fristående skola och i annan kommun måste aktivt efter 
inbjudan anmäla att de önskar delta i skolvalet. Om detta inte sker förutsätts 
eleven gå kvar i fristående skolan eller i annan kommun. 
 
Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av skolvalet får information 
hemskickad till sin folkbokföringsadress. Grundskoleförvaltningen fastställer 
vilka datum som gäller inför varje år för skolvalet. Sökanden som omfattas av 
skolvalet har möjlighet att välja och rangordna tre skolor. Samtliga 
vårdnadshavare måste bekräfta valet för att det ska gälla. Om sökanden ej 
kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så placeras eleven på 
närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet. 
 
Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickar 
Grundskoleförvaltningen påminnelser. Om dessa inte hörsammas av 
vårdnadshavarna placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats 
enligt relativ närhet. 
 
 
Adressändring 
Vid flytt ska den nya folkbokföringsadressen beaktas vid kommunens beslut 
om skolplacering, under förutsättning att vårdnadshavare kan visa upp ett 
köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt. Inflyttning till den nya 
folkbokföringsadressen ska ha skett senast 1 september aktuellt år, vilket ska 
framgå i kontraktet. Kommunen kan bara ta hänsyn till adressändring om 
vårdnadshavare har meddelat detta innan beslut om skolplacering. 
 
 
Löpande skolplaceringar 
Vårdnadshavare till elever som under läsåret flyttar till Borås eller önskar byta 
skola anmäler detta till Placeringsenheten som löpande fattar beslut om 
skolplaceringar enligt dessa urvalsprinciper. En elev som får avslag på sin 
ansökan kvarstår med sin ansökan under den termin som ansökan görs och 
ärendet bevakas kontinuerligt för den händelse att en plats blir ledig på önskad 
skola. Ansökningarna gallras vid terminsslutet och vårdnadshavarna måste på 
nytt ansöka om skolplacering om de fortfarande vill byta skola. 
 
Dessa urvalsprinciper fastställdes av Grundskolenämnden 2019-09-23. 
Urvalsprinciperna skall revideras i september 2020. 
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Utvärdering av skolval 2019 
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Utvärdering av skolval 2019 

1 Planering och förarbete  
Inför skolvalet 2019 kartlades hur eleverna bodde i förhållande till skolorna och 
den kapacitet skolorna hade att ta emot elever. Om en skola inte rymde alla 
elever som bodde närmast denna anvisades eleverna enligt relativ 
närhetsprincip nästa skola med ledig plats. Detta förfarande kan i sin tur leda till 
en dominoeffekt där elever på nästa skola i sin tur måste anvisas en annan 
skola. Noggranna kalkyler av avstånd genomfördes i flera led så att samtliga 
elevers avstånd optimerades. Detta resulterade i tabeller med ”anvisad” eller 
”reserverad” skola på så sätt att elever som senare i skolvalet väljer just sin 
anvisade skola blir garanterade en plats på denna. Dock skulle önskad 
syskonförtur komma att gå före när skolvalet senare skedde för förskoleklass. 

För årskurs 7 kunde det konstateras att samtliga skolor utom Särlaskolan hade 
kapacitet att ta emot de elever som bodde närmast respektive skola. I 
planeringen räknades därför ut vilka av eleverna i Norrbys östra del som 
behövde anvisas till Engelbrektskolan respektive Erikslundskolan. Någon 
enstaka elev i Byttorps sydvästra del anvisades Daltorpskolan. Detta medförde 
dock inte att någon elev med dessa skolor som sin närmaste, i sin tur var 
tvungen att anvisas någon annan skola. Däremot minskades naturligtvis antalet 
lediga platser på dessa skolor att ta emot elever från andra stadsdelar som aktivt 
valde dessa. 

För förskoleklassen fanns dock en större problematik. Det kunde konstateras 
att det fanns flera områden där skolor inte hade kapacitet att ta emot de elever 
som bodde närmast skolan. 

I centrala delarna av Borås fanns alldeles för många elever runt Särlaskolan 
varför dessa fick anvisas Byttorpskolan och Engelbrektskolan. Erikslundskolan 
var full av ”egna” elever som i sin tur skulle förlorat mer på att behöva ta sig 
upp till Sjöboskolan jämfört med Byttorpselever till Hestra Midgård. Ett antal 
Engelbrektselever fick då istället anvisas Bergdalskolan eller Björkhöjdskolan 
och ett antal av Bergdalskolans elever fick i sin tur då istället anvisas 
Björkhöjdskolan. 

Från Brämhultshållet fylldes Myråsskolan precis av dem som hade den som 
närmaste skola. En del av eleverna med Bodaskolan som sin närmaste fick inte 
plats och anvisades istället Fjärdingskolan och några enstaka Ekarängskolan. 
Detta medförde att ett stort antal elever som hade Fjärdingskolan som sin 
närmaste skola fick anvisas Björkhöjdskolan. Endast en elev i förskoleklass 
bodde så att Björkhöjdskolan var den närmaste. Det innebär att av de 50 elever 
som nu placerats på Björkhöjdskolan så kommer 49 från andra områden. Av 
dessa har endast 22 st valt skolan i första hand. 

Ekarängskolan kunde heller inte ta emot alla elever som hade den som sin 
närmaste varför en del elever istället anvisades Trandaredskolan vilket i sin tur 
gav upphov till att en del Trandaredselever fick anvisas Svedjeskolan som dock 
ändå hade plats för eleverna i sitt närområde. Kristinebergskolan kunde inte 
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Utvärdering av skolval 2019 

1 Planering och förarbete  
Inför skolvalet 2019 kartlades hur eleverna bodde i förhållande till skolorna och 
den kapacitet skolorna hade att ta emot elever. Om en skola inte rymde alla 
elever som bodde närmast denna anvisades eleverna enligt relativ 
närhetsprincip nästa skola med ledig plats. Detta förfarande kan i sin tur leda till 
en dominoeffekt där elever på nästa skola i sin tur måste anvisas en annan 
skola. Noggranna kalkyler av avstånd genomfördes i flera led så att samtliga 
elevers avstånd optimerades. Detta resulterade i tabeller med ”anvisad” eller 
”reserverad” skola på så sätt att elever som senare i skolvalet väljer just sin 
anvisade skola blir garanterade en plats på denna. Dock skulle önskad 
syskonförtur komma att gå före när skolvalet senare skedde för förskoleklass. 

För årskurs 7 kunde det konstateras att samtliga skolor utom Särlaskolan hade 
kapacitet att ta emot de elever som bodde närmast respektive skola. I 
planeringen räknades därför ut vilka av eleverna i Norrbys östra del som 
behövde anvisas till Engelbrektskolan respektive Erikslundskolan. Någon 
enstaka elev i Byttorps sydvästra del anvisades Daltorpskolan. Detta medförde 
dock inte att någon elev med dessa skolor som sin närmaste, i sin tur var 
tvungen att anvisas någon annan skola. Däremot minskades naturligtvis antalet 
lediga platser på dessa skolor att ta emot elever från andra stadsdelar som aktivt 
valde dessa. 

För förskoleklassen fanns dock en större problematik. Det kunde konstateras 
att det fanns flera områden där skolor inte hade kapacitet att ta emot de elever 
som bodde närmast skolan. 

I centrala delarna av Borås fanns alldeles för många elever runt Särlaskolan 
varför dessa fick anvisas Byttorpskolan och Engelbrektskolan. Erikslundskolan 
var full av ”egna” elever som i sin tur skulle förlorat mer på att behöva ta sig 
upp till Sjöboskolan jämfört med Byttorpselever till Hestra Midgård. Ett antal 
Engelbrektselever fick då istället anvisas Bergdalskolan eller Björkhöjdskolan 
och ett antal av Bergdalskolans elever fick i sin tur då istället anvisas 
Björkhöjdskolan. 

Från Brämhultshållet fylldes Myråsskolan precis av dem som hade den som 
närmaste skola. En del av eleverna med Bodaskolan som sin närmaste fick inte 
plats och anvisades istället Fjärdingskolan och några enstaka Ekarängskolan. 
Detta medförde att ett stort antal elever som hade Fjärdingskolan som sin 
närmaste skola fick anvisas Björkhöjdskolan. Endast en elev i förskoleklass 
bodde så att Björkhöjdskolan var den närmaste. Det innebär att av de 50 elever 
som nu placerats på Björkhöjdskolan så kommer 49 från andra områden. Av 
dessa har endast 22 st valt skolan i första hand. 

Ekarängskolan kunde heller inte ta emot alla elever som hade den som sin 
närmaste varför en del elever istället anvisades Trandaredskolan vilket i sin tur 
gav upphov till att en del Trandaredselever fick anvisas Svedjeskolan som dock 
ändå hade plats för eleverna i sitt närområde. Kristinebergskolan kunde inte 
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heller inrymma sina elever utan en del fick hänvisas vidare till Daltorpskolan 
och faktiskt också ett litet antal till Engelbrektskolan 

Enstaka elever runt Asklandaskolan fick inte plats där utan anvisades Gula 
Skolan. 

Det fanns bekymmer med plats på Svaneholmskolan men det åtgärdades 
genom att vi skapade en klass till under planeringsfasen. 

Det sista problemområdet var Sjömarkenskolan där ett tjugotal elever inte fick 
plats trots att den var den närmaste skolan. Eleverna fick istället anvisas Hestra 
Midgård och Sandaredskolan och runt Sandaredskolan fick därför ca fem elever 
anvisas Sandhultskolan. Senare efter att skolvalet genomförts och stora 
protester inkommit från vårdnadshavarna lyckades förvaltningen skapa en klass 
till för Sjömarkenbarnen vilket i stort sett löste problematiken. 

På pappret såg det såg det med andra ord ut att vara ganska bekymmersamt. 
Förvaltningen visste dock att ett de fristående skolorna skulle ta ca 75 elever 
och att det sannolikt skulle finnas en överrepresentation från vissa stadsdelar. 
Därtill bedömdes att skolvalet i övrigt skulle skapa en så pass stor rörlighet att 
nästan alla skulle få sina önskemål tillgodosedda. 

För årskurs 4 kunde förvaltningen se att alla elever från Tummarpskolan och 
Kerstinsgårdskolan fick plats på Dalsjöskolan. Däremot stod det klart att 
eleverna på Svedjeskolan inte skulle få plats på Trandaredskolan eller 
Kristinebergskolan. Endast ungefär hälften av de 25 eleverna beräknades få 
plats och övriga anvisades Daltorpskolan. Senare i skolvalet valde en handfull 
att gå till fristående skola varför det slutade med att ca 10 elever inte fick 
önskad skola. 

En slutsats från planeringsarbetet är att förvaltningen något tidigare behöver 
klargöra platsbehoven kring respektive skola och att om möjligt tillskapa fler 
skolplatser där dessa behövs. Att vi inte redan innan skolvalet löste en extra 
klass på Sjömarkenskolan skapade onödig oro. 

I övrigt bedömer förvaltningen att planeringsarbetet fungerat utmärkt. 
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2 Skolvalet 
Skolvalet genomfördes under december månad, för första gången digitalt. En 
skolvalsmodul till förvaltningens elevregister införskaffades. I denna fick 
vårdnadshavarna registrera sina skolval under december månad. Påminnelser 
och annan information skickades av systemet ut automatiskt. På så vis sparades 
mycket administration och risken för att vår personal matade in felaktiga 
uppgifter minimerades. Den automatik som systemet skulle ge i själva 
placeringsarbetet visade sig i praktiken inte vara användbart då uppemot 100 
elever som berördes av skolvalet flyttade ut från, in till eller inom Borås under 
skolvalsperioden. Dessutom visade sig systemet inte kunna skicka ut beslut med 
beslutsformuleringar anpassade till beslutets karaktär. Besluten blev så allmänt 
hållna att de i praktiken blev svåra att överklaga eller försvara vid en överklagan. 
Placeringsarbetet och de efterföljande utskicken av placeringsbesluten fick 
därför skötas mer manuellt. 

Vissa problem uppstod då de fristående skolorna inte ingick i det digitala 
systemet. En del vårdnadshavare som valde kommunala skolor i systemet valde 
dessutom fristående skolor vid sidan om vilket orsakade onödigt arbete för 
både förvaltningen och de fristående huvudmännen. 

Förvaltningen har tillsammans med de fristående skolorna utvärderat skolvalet 
och kommit fram till att det digitala systemet skall använda även nästa år men 
att de fristående skolorna skall ingå i detta. Exakt hur detta ska gå till ska i 
samverkan med de fristående skolornas rektorer beslutas i september. 

Parallellt med det digitala skolvalet sköttes elever med tillfälligt personnummer 
med pappersblanketter. Elever med skyddad identitet sköttes vid sidan av med 
direkta kontakter med de förskolor och skolor där dessa fanns. 

Skolvalet stängdes efter påminnelser och ett par veckors förlängning den 6:e 
januari och efter en månads handläggning skickades besluten ut till 
vårdnadshavarna den 6:e februari. Redan efter ett par dagar organiserade sig 
vårdnadshavare i Sandared och Sjömarken och protesterade och förvaltningen 
insåg att det kanske ändå skulle gå att lösa ytterligare en klass och den 20:e 
februari gick det ut nya beslut för berörda elever. 

Under våren har ca 200 elever i skolvalet ansökt om att få byta skola och vid ett 
par tillfällen har förvaltningen samlat ihop önskemålen och fattat beslut om 
byte där det varit möjligt. Ca 140 elever har kunnat få någon av sina andra 
önskade skolor i detta efterarbete. Anledningen att så pass många byten kunnat 
beviljas är att det finns en stor rörlighet. Ett stort antal elever flyttar från, till 
eller inom kommunen på bara ett par månader. Andra elever har helt enkelt 
ångrat sitt val och kanske insett att det är opraktiskt med en skola långt bort. 
Några gjorde aldrig något val i den första omgången och blev därför placerade 
på anvisad skola och önskade därför byta. 
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2 Skolvalet 
Skolvalet genomfördes under december månad, för första gången digitalt. En 
skolvalsmodul till förvaltningens elevregister införskaffades. I denna fick 
vårdnadshavarna registrera sina skolval under december månad. Påminnelser 
och annan information skickades av systemet ut automatiskt. På så vis sparades 
mycket administration och risken för att vår personal matade in felaktiga 
uppgifter minimerades. Den automatik som systemet skulle ge i själva 
placeringsarbetet visade sig i praktiken inte vara användbart då uppemot 100 
elever som berördes av skolvalet flyttade ut från, in till eller inom Borås under 
skolvalsperioden. Dessutom visade sig systemet inte kunna skicka ut beslut med 
beslutsformuleringar anpassade till beslutets karaktär. Besluten blev så allmänt 
hållna att de i praktiken blev svåra att överklaga eller försvara vid en överklagan. 
Placeringsarbetet och de efterföljande utskicken av placeringsbesluten fick 
därför skötas mer manuellt. 

Vissa problem uppstod då de fristående skolorna inte ingick i det digitala 
systemet. En del vårdnadshavare som valde kommunala skolor i systemet valde 
dessutom fristående skolor vid sidan om vilket orsakade onödigt arbete för 
både förvaltningen och de fristående huvudmännen. 

Förvaltningen har tillsammans med de fristående skolorna utvärderat skolvalet 
och kommit fram till att det digitala systemet skall använda även nästa år men 
att de fristående skolorna skall ingå i detta. Exakt hur detta ska gå till ska i 
samverkan med de fristående skolornas rektorer beslutas i september. 

Parallellt med det digitala skolvalet sköttes elever med tillfälligt personnummer 
med pappersblanketter. Elever med skyddad identitet sköttes vid sidan av med 
direkta kontakter med de förskolor och skolor där dessa fanns. 

Skolvalet stängdes efter påminnelser och ett par veckors förlängning den 6:e 
januari och efter en månads handläggning skickades besluten ut till 
vårdnadshavarna den 6:e februari. Redan efter ett par dagar organiserade sig 
vårdnadshavare i Sandared och Sjömarken och protesterade och förvaltningen 
insåg att det kanske ändå skulle gå att lösa ytterligare en klass och den 20:e 
februari gick det ut nya beslut för berörda elever. 

Under våren har ca 200 elever i skolvalet ansökt om att få byta skola och vid ett 
par tillfällen har förvaltningen samlat ihop önskemålen och fattat beslut om 
byte där det varit möjligt. Ca 140 elever har kunnat få någon av sina andra 
önskade skolor i detta efterarbete. Anledningen att så pass många byten kunnat 
beviljas är att det finns en stor rörlighet. Ett stort antal elever flyttar från, till 
eller inom kommunen på bara ett par månader. Andra elever har helt enkelt 
ångrat sitt val och kanske insett att det är opraktiskt med en skola långt bort. 
Några gjorde aldrig något val i den första omgången och blev därför placerade 
på anvisad skola och önskade därför byta. 
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Allt detta pusslande har i skrivande stund, i slutet av juni, resulterat i följande 
statistik: 

 

3 Syskonförtur - resultat  
Inför årets skolval infördes syskonförtur i skolvalet till förskoleklass. 
Syskonförturen gällde till de tre närmaste skolorna. Fördelen med syskonförtur 
är att vårdnadshavare inte behöver hämta och lämna sina barn på flera olika 
fritidshem eller skolor. Nackdelen är att det leder till att vårdnadshavare som 
söker plats på sin närmaste eller anvisade skola istället måste placeras på annan 
skola. Det är inte möjligt att förutse vilken effekt syskonförtur får ett visst 
skolval utan resultatet beror helt på hur vårdnadshavarna faktiskt väljer. 

Förvaltningen bedömer att de negativa effekterna i år blev förhållandevis små. 
Antalet barn som inte fick plats på sin anvisade skola och som de i första hand 
sökt framgår av tabellen nedan: 

Ekarängskolan 6 
Engelbrektskolan 1 
Fjärdingskolan 1 
Kristinebergskolan 1 
Sjömarkenskolan 1 
Trandaredskolan 7 

 

Utöver dessa fanns ett antal som sökt annan skola än den anvisade och som 
trots bättre relativ närhet fått stå tillbaka på grund av syskonförturen. 

  

Förskoleklass - alla Antal Andel Åk 7 - alla Antal Andel
Ej valt. Plac på anvisad skola 43 3,0% Ej valt. Plac på anvisad skola 52 4,8%
Oense. Plac på anvisad skola 4 0,3% Oense. Plac på anvisad skola 1 0,1%
Plac 1:a val 1251 87,1% Plac 1:a val 972 88,9%
Plac 2:a val 65 4,5% Plac 2:a val 48 4,4%
Plac 3:e val 23 1,6% Plac 3:e val 4 0,4%
Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 49 3,4% Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 16 1,5%
ÖVRGR/AVBROTT Utlandsvistelse. Åter ht 20 1 0,1% Totalsumma 1093 100,0%
Totalsumma 1436 100,0%

Förskoleklass - de som gjort ett aktivt val Antal Andel Åk 7 - de som gjort ett aktivt val Antal Andel
Plac 1:a val 1251 90,1% Plac 1:a val 972 93,5%
Plac 2:a val 65 4,7% Plac 2:a val 48 4,6%
Plac 3:e val 23 1,7% Plac 3:e val 4 0,4%
Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 49 3,5% Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 16 1,5%

1388 100,0% 1040 100,0%
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4 Syskonförtur – rättsläget  
Regeringen har i sitt kommittédirektiv ”Ökad likvärdighet genom minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.” (Dir 2018:71) bland annat gett 
utredaren i uppdrag att ”säkerställa att kommunerna alltid ska kunna använda 
syskonförtur som urvalskriterium” (s 9). Uppdraget är planerat att redovisas 
senast 30 mars 2020. 

I rådande lagstiftning finns ingen reglering kring syskonförtur och av ett antal 
vägledande domar från Kammarrätten i Stockholm och Högsta 
Förvaltningsdomstolen (KST 6008-17, KST 6009-17 och HFD 3676-18) 
framgår att syskonförtur inte får gå före relativ närhet som urvalsprincip. Det 
finns ett beslut från Skolväsendets överklagandenämnd (Dnr 2018:417) där det 
framgår att syskonförtur tilläts men det gällde barn som inte bodde i det som 
Eslövs kommun definierat som skolans upptagningsområde, dvs bland de barn 
som anvisats annan skola på grund av platsbrist efter uträkning enligt relativ 
närhetsprincip. 

Skollagstiftningen är något krångligt och motsägelsefullt skriven idag. Följande 
paragrafer är tillämpliga vid skolplaceringar i förskoleklass: 

Förskoleklass 9 kap 

15 §   En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen 
placera eleven vid en annan skolenhet. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår 
för kommunen. 

15 a §   En elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om 
inte något annat följer av 15 § andra stycket. Lag (2017:1115). 

15 § första stycket är det som vanligen tillämpas vid skolval. För att hantera 
detta tillämpas relativ närhetsprincip. Det är alltså inte nödvändigtvis så att en 
elev har ett berättigat krav på den närmaste skolan som anvisningsskola. Om 
det finns fler elever än vad skolan har plats för måste man räkna ut vilka av 
dessa som skulle förlora mest på att anvisas nästa skola med ledig plats. 
Samtidigt innebär ju detta att man också lutar sig på det andra stycket som ju är 
det som säger att kommunen inte är skyldig att ta in alla elever som önskar en 
viss skola genom att bygga ut den eller anställa mer personal än planerat. 

Andra stycket ger också möjlighet att neka en viss elev plats som trots rätt 
enligt relativ närhet ändå inte kan tas emot. Ett tydligt exempel skulle kunna 
vara en elev som sitter i rullstol som söker en skola som i så fall skulle behöva 
tillgänglighetsanpassas för stora belopp. 

Det andra stycket tillämpas också om en elev efter det ursprungliga skolvalet 
vill börja på en skola som redan är full och då i kombination med 15 a § som 
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4 Syskonförtur – rättsläget  
Regeringen har i sitt kommittédirektiv ”Ökad likvärdighet genom minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.” (Dir 2018:71) bland annat gett 
utredaren i uppdrag att ”säkerställa att kommunerna alltid ska kunna använda 
syskonförtur som urvalskriterium” (s 9). Uppdraget är planerat att redovisas 
senast 30 mars 2020. 

I rådande lagstiftning finns ingen reglering kring syskonförtur och av ett antal 
vägledande domar från Kammarrätten i Stockholm och Högsta 
Förvaltningsdomstolen (KST 6008-17, KST 6009-17 och HFD 3676-18) 
framgår att syskonförtur inte får gå före relativ närhet som urvalsprincip. Det 
finns ett beslut från Skolväsendets överklagandenämnd (Dnr 2018:417) där det 
framgår att syskonförtur tilläts men det gällde barn som inte bodde i det som 
Eslövs kommun definierat som skolans upptagningsområde, dvs bland de barn 
som anvisats annan skola på grund av platsbrist efter uträkning enligt relativ 
närhetsprincip. 

Skollagstiftningen är något krångligt och motsägelsefullt skriven idag. Följande 
paragrafer är tillämpliga vid skolplaceringar i förskoleklass: 

Förskoleklass 9 kap 

15 §   En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen 
placera eleven vid en annan skolenhet. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår 
för kommunen. 

15 a §   En elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om 
inte något annat följer av 15 § andra stycket. Lag (2017:1115). 

15 § första stycket är det som vanligen tillämpas vid skolval. För att hantera 
detta tillämpas relativ närhetsprincip. Det är alltså inte nödvändigtvis så att en 
elev har ett berättigat krav på den närmaste skolan som anvisningsskola. Om 
det finns fler elever än vad skolan har plats för måste man räkna ut vilka av 
dessa som skulle förlora mest på att anvisas nästa skola med ledig plats. 
Samtidigt innebär ju detta att man också lutar sig på det andra stycket som ju är 
det som säger att kommunen inte är skyldig att ta in alla elever som önskar en 
viss skola genom att bygga ut den eller anställa mer personal än planerat. 

Andra stycket ger också möjlighet att neka en viss elev plats som trots rätt 
enligt relativ närhet ändå inte kan tas emot. Ett tydligt exempel skulle kunna 
vara en elev som sitter i rullstol som söker en skola som i så fall skulle behöva 
tillgänglighetsanpassas för stora belopp. 

Det andra stycket tillämpas också om en elev efter det ursprungliga skolvalet 
vill börja på en skola som redan är full och då i kombination med 15 a § som 
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säger att eleverna som redan börjat på skolan har rätt att gå kvar där. (Även om 
de bor sämre till relativt den elev som söker plats) 

Det som nu gör det besvärligt är att 15 § första stycket enligt Skollagen 28 kap 
18 § inte får överklagas utan endast laglighetsprövas enligt Kommunallagen 13 
kap, men 15 § andra stycket får enligt skollagen 28 kap 12 § 6 p överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

Av praktiska skäl anges därför endast 15 § första stycket som grund för 
skolplaceringsbeslutet eftersom det är orimligt att ett och samma beslut både 
får och inte får överklagas. 

Som synes står ingenting nämnt om syskonförtur varför vårdnadshavare som 
ber Förvaltningsrätten laglighetspröva skolplaceringsbeslut i samband med 
skolval i kommuner som tillämpar syskonförtur före relativ närhet får rätt. 
Paradoxalt nog inträffar då följande. 

Förvaltningsrätten upphäver kommunens placeringsbeslut och kommunen skall 
då fatta ett nytt beslut. Men eftersom den önskade skolan nu ändå är full av 
elever som placerats där och som enligt 15 a § har rätt att gå kvar och att det 
utifrån 15 § andra stycket sannolikt är så att det skulle uppstå betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta in en elev till, så blir det i 
detta läge ett avslag utifrån detta och eleven anvisas återigen samma skola som 
den tidigare placerats på eller om det finns nya andra eller tredjehandsval som 
har ledig plats. En vårdnadshavare som får rätt i laglighetsprövningen får alltså 
ändå inte plats på önskad skola. 

I år har endast sju överklaganden inkommit vilket är betydligt färre än förra året 
då hela 39 överklaganden gjordes. Av de sju har fyra stycken avslagits eller 
avskrivits. Tre är i skrivande stund inte avgjorda. De flesta angav som skäl för 
laglighetsprövningen att syskonförtur felaktigt använts. Samtliga hade dock vid 
tiden för överklagandet ansökt om att få byta skola och fått avslag på skolbytet 
varför det ursprungliga beslutet redan var upphävt av det nya. Utredarens 
bedömning är dock att om de ursprungliga besluten hade prövats så hade 
Förvaltningsrätten upphävt dessa. 
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Utvärdering av skolval 2019 

5 Syskonförtur – omvärldsbevakning 
Det framgår ovan att beslutet att tillämpa syskonförtur inte fått särskilt stora 
konsekvenser rent juridisk eller praktiskt för förvaltningen. Ett litet antal 
missnöjda föräldrar finns förstås men också ett stort antal nöjda. Även om 
lagstiftaren sannolikt kommer att införa syskonförtur om ett år så är ändå 
frågan om hur hanteringen skall ske till höstens skolval inför läsåret 20/21. 
Besluten som då ska fattas sker troligen utifrån nuvarande lagstiftning. Att 
fortsätta med syskonförtur innebär ju då ett slags domstolstrots. För att 
ytterligare belysa frågan har en enkät skickats till samtliga andra kommuner 
gällande hur dessa tillämpar syskonförtur. 

Enkäten skickades ut till de andra 289 kommunerna och 142 valde att svara. 
Således en svarsfrekvens på 49% vilket är lite för lågt för att med säkerhet 
kunna uttala sig om hur det ser ut. Samtidigt är det en god spridning på små 
och stora kommuner och även en god spridning geografiskt varför siffrorna 
ändå sannolikt ger en ganska bra bild. 

 

 Fråga om syskonförtur 
Med syskonförtur avses under denna fråga ett system där elever med syskon på en viss skola får företräde till den skolan 
framför elever som enligt närhetsprincipen i Skollag 9 kap 15 § samt 10 kap 30 § har ett berättigat krav på en placering 
vid samma skola då den är en skolenhet nära hemmet. 

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2019/2020 använt syskonförtur vid skolplaceringar i förskoleklass 
och grundskola 

 Vi har inte tillämpat syskonförtur    58 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever   10 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur med en viss geografisk begränsning  6 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 5 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur utan någon begränsning   10 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola så har 34 % av de 
övriga tillämpat någon form av syskonförtur som då gått före närhetsprincipen 
 

Efter att Högsta Förvaltningsdomstolen i februari inte beviljade prövningstillstånd för ett par domar verkar många 
kommuner ändra sina regler.  

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2020/2021 tänker använda syskonförtur vid skolplaceringar i 
förskoleklass och grundskola 

 Vi tänker inte tillämpa syskonförtur    46 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever   6 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur med en viss geografisk begränsning  4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur utan någon begränsning   9 % 

 Vi har inte tagit ställning till detta ännu   20 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 
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Utvärdering av skolval 2019 

5 Syskonförtur – omvärldsbevakning 
Det framgår ovan att beslutet att tillämpa syskonförtur inte fått särskilt stora 
konsekvenser rent juridisk eller praktiskt för förvaltningen. Ett litet antal 
missnöjda föräldrar finns förstås men också ett stort antal nöjda. Även om 
lagstiftaren sannolikt kommer att införa syskonförtur om ett år så är ändå 
frågan om hur hanteringen skall ske till höstens skolval inför läsåret 20/21. 
Besluten som då ska fattas sker troligen utifrån nuvarande lagstiftning. Att 
fortsätta med syskonförtur innebär ju då ett slags domstolstrots. För att 
ytterligare belysa frågan har en enkät skickats till samtliga andra kommuner 
gällande hur dessa tillämpar syskonförtur. 

Enkäten skickades ut till de andra 289 kommunerna och 142 valde att svara. 
Således en svarsfrekvens på 49% vilket är lite för lågt för att med säkerhet 
kunna uttala sig om hur det ser ut. Samtidigt är det en god spridning på små 
och stora kommuner och även en god spridning geografiskt varför siffrorna 
ändå sannolikt ger en ganska bra bild. 

 

 Fråga om syskonförtur 
Med syskonförtur avses under denna fråga ett system där elever med syskon på en viss skola får företräde till den skolan 
framför elever som enligt närhetsprincipen i Skollag 9 kap 15 § samt 10 kap 30 § har ett berättigat krav på en placering 
vid samma skola då den är en skolenhet nära hemmet. 

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2019/2020 använt syskonförtur vid skolplaceringar i förskoleklass 
och grundskola 

 Vi har inte tillämpat syskonförtur    58 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever   10 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur med en viss geografisk begränsning  6 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 5 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur utan någon begränsning   10 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola så har 34 % av de 
övriga tillämpat någon form av syskonförtur som då gått före närhetsprincipen 
 

Efter att Högsta Förvaltningsdomstolen i februari inte beviljade prövningstillstånd för ett par domar verkar många 
kommuner ändra sina regler.  

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2020/2021 tänker använda syskonförtur vid skolplaceringar i 
förskoleklass och grundskola 

 Vi tänker inte tillämpa syskonförtur    46 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever   6 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur med en viss geografisk begränsning  4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur utan någon begränsning   9 % 

 Vi har inte tagit ställning till detta ännu   20 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 
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Utvärdering av skolval 2019 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola eller som inte ännu 
tagit ställning till hur de ska göra så tänker 33% av de övriga tillämpa någon 
form av syskonförtur som då går före närhetsprincipen 

 

 Fråga om syskonförtur då närhetsprincipen inte sätts ur 
spel 

Om två eller flera elever söker sig till en skola som inte är deras närmaste skola med ledig plats, dvs ingen av eleverna 
kan sägas ha ett berättigat krav på den sökta skolan som en skola nära hemmet, vad kommer då att gälla då i din 
kommun framgent? 

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2020/2021 tänker kring syskonförtur som inte sätter 
närhetsprincipen ur spel 

 Ja, vi tänker tillämpa syskonförtur när denna inte sätter närhetsprincipen ur spel 35 % 

 Nej, vi tänker inte tillämpa syskonförtur även när denna inte sätter närhetsprincipen ur spel 23 % 

 Vi har inte tagit ställning till detta ännu   30 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   12 % 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola eller som inte ännu 
tagit ställning till hur de ska göra så tänker 60 % av kommunerna tillämpa 
syskonförtur i de fall detta inte sätter närhetsprincipen ur spel. 

 

6 Utredarens betänkande 
Trots att införandet av syskonförtur i detta årets skolval fått relativt begränsade 
konsekvenser och trots att ca en tredjedel av landets kommuner planerar 
fortsätta att tillämpa syskonförtur, gör utredaren ändå bedömningen att Borås 
Stad bör ta bort syskonförturen. Detta efter samtal med de tjänstemän som 
ansvar för och handlägger skolvalsärenden i Grundskoleförvaltningen. 

Skolplacering är myndighetsutövning som grundas på skollagen där 
Grundskolenämnden delegerat beslutsfattandet till tjänsteman. Placeringsbeslut 
har stor inverkan på enskilda elever och deras vårdnadshavare. Tjänsteman skall 
grunda placeringsbeslut på gällande lagstiftning och rättspraxis. Eftersom 
Högsta förvaltningsdomstolen i februari beslutade att inte bevilja 
prövningstillstånd för de ovan redovisade rättsfallen torde i dagsläget rättspraxis 
vara att syskonförtur inte skall användas vid skolplacering. 

Den förestående lagändringen där syskonförtur sannolikt kommer att tillåtas 
skulle kunna komma tidigare än planerat. Om detta sker måste syskonförtur 
åter införas i regelverket. 
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Utvärdering av skolval 2019 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
 
Joakim Cannerfors 
Strategisk Utredare 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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1(3) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00162 3.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. 
(Budgetuppdrag 2019) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna koldioxidbudget för Borås.        

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Martin Nilsson (M) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.  

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
 Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en koldioxidbudget. I den bifogade rapporten definieras 
koldioxidbudgeten för Borås. Rapporten beskriver även hur budgeten kan 
tänkas förvaltas. Här finns dock en sammanfattning av rapporten med de 
viktigaste punkterna.  

En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser 
jordens befolkning kan släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären 
leder till en global uppvärmning som överskrider en önskad gräns. Denna 
globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder eller kommuner. 
Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 
aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges 
alltså en total mängd som kan släppas ut och det anges också hur mycket som 
kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk budget finns det en total mängd 
som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på en gång eller 
om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det 
möjligt att skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar 
koldioxidhalten i atmosfären exempelvis plantera träd eller producera biokol 
eller biogas. 

 

 

 

Nr 165
En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. 
(Budgetuppdrag 2019)

2019-10-28 Dnr KS 2019-00162 3.1.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv. Perspektiven 
överlappar varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads 
koldioxidbudget bygger därför på tre olika perspektiv för att fånga in alla 
utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som 
invånare och samhället tillsammans är ansvariga för. Den totala 
utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton 
eftersom Borås Stads aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av 
konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller 
åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från 
produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än 
boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av 
den totala utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en 
minskning på 16 % av koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 
2040. Minskningen appliceras på alla tre perspektiven. Det viktiga i metoden är 
att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som är svårt se 
konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en 
organisation bestående av klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. 
Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och klimatområdet 
(stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består 
av en person ifrån varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Konsumtionsperspektiv  
Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 
(elförbrukning, skorstenar och 
avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 
Borås Stad 

 (varor och tjänster som 
 invånarna köper,  
vissa leder till geografiska  
utsläpp)  
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Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både 
näringsliv, akademi, kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de 
olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att lättare nå koldioxidbudgeten. 
Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom samverkan, 
kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 

Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband 
med att den revideras.               

           

Beslutsunderlag 
1. Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28 
2. Bilaga – Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28   
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Avdelningschef 
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Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både 
näringsliv, akademi, kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de 
olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att lättare nå koldioxidbudgeten. 
Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom samverkan, 
kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 

Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband 
med att den revideras.               

           

Beslutsunderlag 
1. Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28 
2. Bilaga – Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28   
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Avdelningschef 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 
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Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00162 3.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. 
(Budgetuppdrag 2019) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Ärendet läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en koldioxidbudget. I den bifogade rapporten definieras 
koldioxidbudgeten för Borås. Rapporten beskriver även hur budgeten kan 
tänkas förvaltas. Här finns dock en sammanfattning av rapporten med de 
viktigaste punkterna.  

En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser 
jordens befolkning kan släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären 
leder till en global uppvärmning som överskrider en önskad gräns. Denna 
globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder eller kommuner. 
Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 
aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges 
alltså en total mängd som kan släppas ut och det anges också hur mycket som 
kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk budget finns det en total mängd 
som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på en gång eller 
om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det 
möjligt att skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar 
koldioxidhalten i atmosfären exempelvis plantera träd eller producera biokol 
eller biogas. 
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Konsumtionsperspektiv  
Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 
(elförbrukning, skorstenar och 
avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 
Borås Stad 

 (varor och tjänster som 
 invånarna köper,  
vissa leder till geografiska  
utsläpp)  
 

Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv. Perspektiven 
överlappar varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads 
koldioxidbudget bygger därför på tre olika perspektiv för att fånga in alla 
utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som 
invånare och samhället tillsammans är ansvariga för. Den totala 
utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton 
eftersom Borås Stads aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av 
konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller 
åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från 
produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än 
boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av 
den totala utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en 
minskning på 16 % av koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 
2040. Minskningen appliceras på alla tre perspektiven. Det viktiga i metoden är 
att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som är svårt se 
konsekvenserna av nu.  

Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stads arbete kring minskade 
koldioxidutsläpp är i framkant efter att ha arbetat med frågan under flera år 
tidigare. Genom att tillämpa ett mål om 16 procent för minskade utsläpp utöver 
det arbete som redan har bedrivits, så ställer detta enorma krav på kommunen. 
Detta kommer i sin tur medföra stora merkostnader då målet endast kan 
uppnås genom bland annat inköp av banbrytande teknologier.  

Materialet som använts för att kartlägga Borås Stads koldioxidutsläpp om 16 
procent är även aggregerade uppskattningar, baserat på nationella siffror och 
studier från andra kommuner. Det är därmed en närmast omöjlig uppgift att 
följa upp en trend om förändrade utsläpp, utan dessa måste uppskattas. Detta 
gör att arbetet kan uppfattas som subjektivt och sakna relevans.  
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Konsumtionsperspektiv  
Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 
(elförbrukning, skorstenar och 
avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 
Borås Stad 

 (varor och tjänster som 
 invånarna köper,  
vissa leder till geografiska  
utsläpp)  
 

Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv. Perspektiven 
överlappar varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads 
koldioxidbudget bygger därför på tre olika perspektiv för att fånga in alla 
utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som 
invånare och samhället tillsammans är ansvariga för. Den totala 
utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton 
eftersom Borås Stads aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av 
konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller 
åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från 
produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än 
boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av 
den totala utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en 
minskning på 16 % av koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 
2040. Minskningen appliceras på alla tre perspektiven. Det viktiga i metoden är 
att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som är svårt se 
konsekvenserna av nu.  

Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stads arbete kring minskade 
koldioxidutsläpp är i framkant efter att ha arbetat med frågan under flera år 
tidigare. Genom att tillämpa ett mål om 16 procent för minskade utsläpp utöver 
det arbete som redan har bedrivits, så ställer detta enorma krav på kommunen. 
Detta kommer i sin tur medföra stora merkostnader då målet endast kan 
uppnås genom bland annat inköp av banbrytande teknologier.  

Materialet som använts för att kartlägga Borås Stads koldioxidutsläpp om 16 
procent är även aggregerade uppskattningar, baserat på nationella siffror och 
studier från andra kommuner. Det är därmed en närmast omöjlig uppgift att 
följa upp en trend om förändrade utsläpp, utan dessa måste uppskattas. Detta 
gör att arbetet kan uppfattas som subjektivt och sakna relevans.  
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För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en 
organisation bestående av klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. 
Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och klimatområdet 
(stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består 
av miljökommunalråden samt ordförande, vice och andra vice från miljö- och 
konsumentnämnden.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både 
näringsliv, akademi, kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de 
olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att lättare nå koldioxidbudgeten. 
Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom samverkan, 
kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 

Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband 
med att den revideras.               

           

Beslutsunderlag 
1. Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28 
2. Bilaga – Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28   
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Instans 
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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. 
(Budgetuppdrag 2019) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna koldioxidbudget för Borås.  

Ärendet i sin helhet 
 Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en koldioxidbudget. I den bifogade rapporten definieras 
koldioxidbudgeten för Borås. Rapporten beskriver även hur budgeten kan 
tänkas förvaltas. Här finns dock en sammanfattning av rapporten med de 
viktigaste punkterna.  

En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser 
jordens befolkning kan släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären 
leder till en global uppvärmning som överskrider en önskad gräns. Denna 
globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder eller kommuner. 
Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 
aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges 
alltså en total mängd som kan släppas ut och det anges också hur mycket som 
kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk budget finns det en total mängd 
som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på en gång eller 
om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det 
möjligt att skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar 
koldioxidhalten i atmosfären exempelvis plantera träd eller producera biokol 
eller biogas. 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00162 3.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. 
(Budgetuppdrag 2019) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna koldioxidbudget för Borås.  

Ärendet i sin helhet 
 Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en koldioxidbudget. I den bifogade rapporten definieras 
koldioxidbudgeten för Borås. Rapporten beskriver även hur budgeten kan 
tänkas förvaltas. Här finns dock en sammanfattning av rapporten med de 
viktigaste punkterna.  

En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser 
jordens befolkning kan släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären 
leder till en global uppvärmning som överskrider en önskad gräns. Denna 
globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder eller kommuner. 
Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 
aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges 
alltså en total mängd som kan släppas ut och det anges också hur mycket som 
kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk budget finns det en total mängd 
som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på en gång eller 
om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det 
möjligt att skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar 
koldioxidhalten i atmosfären exempelvis plantera träd eller producera biokol 
eller biogas. 
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Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv. Perspektiven 
överlappar varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads 
koldioxidbudget bygger därför på tre olika perspektiv för att fånga in alla 
utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som 
invånare och samhället tillsammans är ansvariga för. Den totala 
utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton 
eftersom Borås Stads aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av 
konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller 
åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från 
produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än 
boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av 
den totala utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en 
minskning på 16 % av koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 
2040. Minskningen appliceras på alla tre perspektiven. Det viktiga i metoden är 
att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som är svårt se 
konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten kommer 
koldioxidbudgeten arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband med att 
den revideras. föreslås en organisation bestående av klimatkommitté, klimatråd 
och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. 
Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och klimatområdet 
(stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består 
av miljökommunalråden samt ordförande, vice och andra vice från miljö- och 
konsumentnämnden.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både 
näringsliv, akademi, kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de 
olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att lättare nå koldioxidbudgeten. 

Konsumtionsperspektiv  
Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 
(elförbrukning, skorstenar och 
avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 
Borås Stad 

 (varor och tjänster som 
 invånarna köper,  
vissa leder till geografiska  
utsläpp)  
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Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom samverkan, 
kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 

Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband 
med att den revideras.               

           

Beslutsunderlag 
1. Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28 
2. Bilaga – Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28   
 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom samverkan, 
kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 

Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband 
med att den revideras.               

           

Beslutsunderlag 
1. Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28 
2. Bilaga – Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28   
 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Vad är en koldioxidbudget 
En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser jordens befolkning kan 
släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären leder till en global uppvärmning som 
överskrider en önskad gräns. Denna globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder 
eller kommuner. Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 
aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges alltså en total mängd 
som kan släppas ut och det anges också hur mycket som kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk 
budget finns det en total mängd som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på 
en gång eller om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det möjligt att 
skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar koldioxidhalten i atmosfären 
exempelvis plantera träd eller producera biokol eller biogas. 

Sammanfattning 
Borås Stads koldioxidbudget bygger på tre olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär 
ett ansvar för.  

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som invånare och samhället 
tillsammans är ansvariga för. Den totala utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton eftersom Borås Stads 
aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av konsumtionsperspektivet men som 
Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel 
utsläpp från produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än boråsare 
eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av den totala 
utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en minskning på 16 % av 
koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 2040. Minskningen appliceras på alla tre 
perspektiven. Det viktiga i metoden är att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som 
är svårt se konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 
klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Kommittén består av 
tjänstepersoner från energi- och klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt 
ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av en person ifrån 
varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 
kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 
lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 
samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 
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Vad är en koldioxidbudget 
En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser jordens befolkning kan 
släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären leder till en global uppvärmning som 
överskrider en önskad gräns. Denna globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder 
eller kommuner. Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 
aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges alltså en total mängd 
som kan släppas ut och det anges också hur mycket som kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk 
budget finns det en total mängd som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på 
en gång eller om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det möjligt att 
skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar koldioxidhalten i atmosfären 
exempelvis plantera träd eller producera biokol eller biogas. 

Sammanfattning 
Borås Stads koldioxidbudget bygger på tre olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär 
ett ansvar för.  

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som invånare och samhället 
tillsammans är ansvariga för. Den totala utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton eftersom Borås Stads 
aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av konsumtionsperspektivet men som 
Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel 
utsläpp från produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än boråsare 
eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av den totala 
utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en minskning på 16 % av 
koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 2040. Minskningen appliceras på alla tre 
perspektiven. Det viktiga i metoden är att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som 
är svårt se konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 
klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Kommittén består av 
tjänstepersoner från energi- och klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt 
ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av en person ifrån 
varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 
kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 
lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 
samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 
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Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband med att den revideras.  

Bakgrund  
Världen befinner sig i en klimatkris vilket också påpekas i kommunfullmäktiges budget för 2019. 
Klimatförändringarna och dess effekter på natur och mänskligheten är ett betydande hot som 
behöver begränsas. Det som avgör hur stark klimatet förändras och hur sannolikt effekterna av 
förändringen inträder, är halten växthusgaser i atmosfären (1 källa IPCC). Det som är avgörande för 
hur mycket klimatet förändras, eller snarare hur mycket varmare det blir, är den totala mängden 
växthusgaser som finns i atmosfären. I IPCCs rapporter återfinns beräkningar som med en viss 
osäkerhet beskriver hur stor halt växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) som leder till vilken trolig 
temperaturökning. Internationellt har man i Parisavtalet kommit överens om att begränsa 
uppvärmningen till högst 2 grader och man vill göra allt för att hålla den under 1,5 grader. IPCCs 
rapport konstaterar att vi 2018 redan har passerat 1 grads uppvärmning. 

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
koldioxidbudget. I denna rapport vill vi definiera koldioxidbudgeten för Borås enligt uppdraget i 
kommunfullmäktiges budget för 2019. Vi vill också beskriva hur budgeten kan tänkas förvaltas.  

De fyra huvudsyften med en koldioxidbudget för Borås är: 

 Borås Stad och Borås minskar sina växthusgasutsläpp i den takt som krävs för att bidra till att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader. 

 Borås Stad aktualiserar sina målsättningar på klimatområdet utifrån den senaste analysen 
och metodiken. 

 Borås Stad får ett nytt arbetssätt där klimatperspektivet får ett större utrymme och 
kontinuerligt hålls aktuellt. Risken att omedvetet ta beslut som ökar våra utsläpp minskas.  

 Borås Stad får nya möjligheter och verktyg att kommunicerar klimatomställningen inom sin 
organisation och mot stadens invånare och näringslivet. 

Koldioxidbudget 
Budget och budgetering 
Frågan om hur stor utsläppsbudget just Borås har, är inte lätt att besvara då flera aspekter och 
perspektiv måste tas hänsyn till. Alla varianter har för och nackdelar och ingen kan sägas är den mest 
sanna, den mest rättvisa eller den mest rimliga. Bristen på exakta sätt att räkna ska dock inte stå i 
vägen för att jobba med en koldioxidbudget men det är viktigt att ha i minnet att siffrorna inte kan 
förväntas vara exakt vetenskap utan det är storleksordningen och trenden som är avgörande. 

Den globala budgeten från IPCC rapporten ligger grovt (relativt stora osäkerheter) på 500 Gton CO2 
för att med en chans på 66 procent undvika en temperaturhöjning över 1,5 grader. Fördelar man 
denna budget på världens invånare på 8 miljarder människor (antaget snitt mellan nu och 2040) har 
varje världsinvånare en utsläppsbudget på cirka 62 ton CO2. Utan hänsyn taget till historiska utsläpp, 
ansvarsfördelning eller rättvisa, kan vi anta samma budget för en invånare i Borås. 62 ton CO2 som 
var och en i Borås kan släppa ut genom att resa, äta, bo och konsumera. 

                                                           
1 https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf 
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Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv (se figur 2). Perspektiven överlappar 
varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads koldioxidbudget bygger därför på tre 
olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

 

Figur 2: De olika perspektiven för utsläppen som Borås bär ansvar för.  

Det är Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås som fångar in alla utsläpp som vi genom vår 
livsstil är ansvariga för och det är det perspektivet vår budget på 62 ton CO2 gäller för. 
Konsumtionsperspektiv Borås Stad är en delmängd i denna budget eftersom Borås Stads aktiviteter 
innebär tjänster som invånarna konsumerar. Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte 
täcks av konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone 
en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från produktionsanläggningar som producerar 
varor som konsumeras av andra än boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Budgeteringen sker genom en uppdelning över tiden med en procentuell minskning varje år. 
Minskningen räknas för konsumtionsperspektivet Borås och appliceras på alla tre perspektiven. 

Enligt Naturvårdsverkets statistik ligger Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp på cirka 11 ton 
CO2/invånare och år. För att hålla oss till budgeten och komma ner till ungefär 0 år 2040 krävs det en 
minskningstakt på cirka 15-20 procent per år. Bibehåller vi nuvarande utsläppsnivå förbrukar vi vår 
budget på cirka 6 år. Det kan argumenteras för en snabbare minskningstakt baserat på ett större 
ansvar i rika länder som har släppt ut mycket historiskt sett eller för att man måste räkna ner 
budgeten eftersom andra växthusgaser inte har räknats in. Det finns också risk att budgeten behöver 
ändras beroende på nya forskningsresultat kring kopplingen mellan utsläpp och uppvärmning. Vilken 
minskningstakt vi än väljer kommer utmaningen bli enorm. Därför väljer Borås att jobba med samma 
minskningstakt som de kommunerna som redan har infört en koldioxidbudget (Järfälla modellen, se 
omvärldsbevakning i bilagan). Det ger en minskning på 16 procent per år.  

Budget: konsumtionsperspektiv Borås Stad 
Statistiken omfattar Borås Stads, det vill säga kommunens organisations utsläpp av växthusgaser från 
resor, energi och inköp. 

Konsumtionsperspektiv  
Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 

(elförbrukning, skorstenar och 
avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 
Borås Stad 

 (varor och tjänster som 
 invånarna köper,  
vissa leder till geografiska  
utsläpp)  
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Figur 3: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås Stad samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 
 
Beskrivning av figuren:  

Figur 3 visar utsläppen från Borås Stads konsumtion av varor och tjänster. De totala utsläppen på 
uppskattade 43 tusen ton CO2e ger cirka 0,4 ton CO2e per invånare och år, runt 4 % av en invånares 
totala utsläpp. 

När det gäller transporter och energi är statistiken baserat på faktiska utsläpp. Däremot så är 
statistiken väldigt osäker för inköp av mat, byggmaterial, möbler mm eftersom dessa inte baseras på 
verkliga produkter utan på utredningar från andra kommuner2.  

Flygresor: 
Statistiken baseras på utsläppsuppgifter från resebyrån. Utsläppen har minskad med 60 procent 
sedan 2013, antagligen på grund av styrdokument, internt klimatkompensationssystem och ökad 
medvetenhet. 
 
Bil: 
Statistiken baseras på verklig förbrukning av drivmedel. Utsläppen har minskat med cirka 12 procent 
sedan 2013. EL- och gasbilar, användning av bilpool, inköp av tjänstecyklar, ruttplanering är några av 
åtgärderna som ligger bakom minskningen. 
 
Arbetsmaskiner: 
                                                           
2 https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg 
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf 
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-
ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf 
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Statistiken baseras på verklig förbrukning av drivmedel. Användning av fossila bränslen har minskat 
med över 80 procent sedan 2014 då mer och mer biobränsle har köpts in. Totalt används också 
mindre bränsle. 
 
El: Statistiken innehåller elförbrukning i kommunens lokaler och verksamheter dock inte el till 
kommunägda bostäder. Utsläppen från el är beräknade utifrån en nordisk el-mix. Statistiken visar att 
elanvändningen inte har minskad i någon större utsträckning under de senaste åren. 
 
Värme: Statistiken bygger på användning av främst fjärrvärme i kommunens lokaler såsom skolor, 
kontor, äldreboende. Användningen av värme har minskad med runt 10% sedan 2013. Utöver att 
minska värmemängden kommer utsläppen från värme minska framöver när resultatet av det nya 
kraftvärmeverket på Sobacken syns i statistiken. Det är främst eldning av avfall i 
fjärrvärmeproduktionen som ger koldioxidutsläpp. 

Mat: Statistiken för mat baseras på en rapport frön Sollentuna3 där forskare har klimatanalyserat 
kommunens inköp. I dagsläge har Borås Stad ingen egen statistik men arbetet med att minska 
utsläppen genom att minska matsvinnet och genom att minska mängden animaliska produkter i 
måltiderna pågår. 

Byggnation och infrastruktur: Statistiken är baserat på en studie som är gjort för Göteborgs Stad. I 
dagsläge har Borås Stad ingen egen statistik och det är en komplex utmaning att beräkna utsläppen. 
Ett exempel på hur Borås Stad har börjat jobba med att minska dessa utsläpp är träbyggnadsstrategin 
och husen med trästomme som Fristadbostäder har byggt. 

Övriga inköp: Utsläppen från varor är en grov uppskattning utifrån olika rapporter. Här ingår det 
inköp av bland annat bilar, förbrukningsartiklar i vård och utbildning, elektronik, kläder och möbler. 

Solceller, förnybar elproduktion, skogsbruk, markanvändning: Dessa kategorier syns som negativa 
utsläpp i figuren med verkliga siffror för elproduktion och en symbolisk siffra för skogsbruk och 
markanvändning.  

Hur kan vi minska utsläppen? 

I detta perspektiv har Borås Stad nästan absolut rådighet över att minska utsläppen. Just nu pågår ett 
arbete med att ta fram en energi- och klimatstrategi. Som en del av det arbetet tas även fram en 
aktivitetsbank som visar många olika sätt att minska utsläppen både för förvaltningar och bolag. Det 
bästa sättet att minska utsläppen är alltid att minska användningen av energi eller resurser. Sen finns 
det även möjligheter att kompensera utsläpp genom att investera i solceller, kraftvärme, plantera 
träd, biokol, biogas. Stapeln under kurvan är en slags kompensation och räknesättet kommer 
utvecklas mer framöver. 

Budget: geografiska utsläpp Borås 
Växthusgasutsläpp från fossilenergianvändning i Borås geografiska område, så som vi har följt upp 
det traditionellt. Här ingår stora delar av vägtrafiken, kraft- och värmeproduktion, elanvändning, 
processenergi i industrier 

                                                           
3 https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-
ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf 
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Figur 4: Geografiska utsläpp Borås samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 
 

 
Beskrivning av figuren:  

Figuren visar utvecklingen av koldioxidutsläppen sen 1990. Sen 1990 är det framförallt användningen 
av olja för uppvärmning som har minskat. Fjärrvärme släpper ut väsentligt mycket mindre koldioxid 
än vad oljan gjorde. När det gäller transporterna så är utsläppen i hög grad de samma som 1990. 
Transportsektorn är mer effektiv, men transporterna har ökat. Minskningen de senaste åren hänger 
ihop men låginblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel.  

Det som inte syns i statistiken är biogena utsläpp från till exempel träbränslen i 
kraftvärmeproduktionen eller förnybara bränslen till fordon. Dessa utsläpp är inte av fossilt ursprung 
och därför förnybara. I många fall är tiden till bränslet har förnyat sig dock mycket längre än några år 
och kan ligga bortom 2040. Dessa utsläpp påverkar på kort sikt klimatet och därför måste ett rent 
teknikskifte betraktas med stor försiktighet. Utöver klimatet påverkar biobränslen också andra 
miljöaspekter såsom biologisk mångfald. 

Hur kan vi minska utsläppen 

I detta perspektiv har Borås Stad en mer begränsad rådighet och har oftast bara möjlighet att skapa 
förutsättningar och ge information så att andra kan minska sina utsläpp. De strategier som finns i 
översiktsplanen kommer på sikt att gynna en resurseffektiv bebyggelsestruktur och därmed skapa 
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förutsättningar för minskade koldioxidutsläpp. Dessutom pågår arbetet med en trafikplan och 
reviderad energi- och klimatstrategi som också kommer gynna hållbara transporter. 

Budget: konsumtionsperspektiv Borås 
Växthusgasutsläpp från alla varor och tjänster som konsumeras av dem som bor i Borås. 
Det finns ingen statistik på kommunalnivå för utsläpp från konsumtion, därför bygger diagrammet 
nedan på studier från Göteborgs Stad och Naturvårdsverket. 

 

Figur 5: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

Beskrivning av figuren:  

Statistiken i figuren bygger på en studie som har gjorts för Göteborgs Stad4. Vissa uppgifter som el, 
värme och bil är anpassade till Borås medan andra uppgifter kan antas gälla för Borås på samma sätt 
som för Göteborg. Statistiken är inte heltäckande utan måste ses som den bästa tillgängliga modellen 
just nu som ger en bild över storleksordningar och relationer. Naturvårdsverkets beräkning av 
Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp pekar på utsläpp på 11 ton per invånare och år. 
Koldioxidbudgeten som utifrån den globala budgeten kan beräknas till 62 ton per invånare skulle 
bara räcka i runt 6 år om utsläppen fortsätter på samma nivå. 

Statistiken överlappar med de andra perspektiven. De kommunala utsläppen ingår i detta perspektiv 
under offentliga utsläpp och delar av vägtrafiken samt el- och värmeanvändningen finns med här 

                                                           
4  
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg 
 
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistr
a_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf 
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4  
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https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistr
a_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf 
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också. Utöver det ingår det stora utsläpp utanför Borås som krävs för att tillhandahålla varor och 
tjänster till konsumtion. 

 Flygresor: nationell statistik visar att flygandet och dess utsläpp ökar totalt, trots bättre 
teknik och effektivare transporter 

 Bil: utsläpp från biltrafiken har länge legat stabilt trots effektivare bilar, elbilar och förnybara 
bränslen, bara de senaste åren kan en minskande trend anas 

 Kollektivtrafik: Många bussar går på biogas och några även på el. De utsläppen som finns 
kvar fördelar sig på många så att de är väldigt små i statistiken. 

 El: Beräknad på svensk elmix.  
 Värme: Avfallsförbränningen spelar en stor roll. En del av uppvärmningen sker med el. 
 Mat: Nationell statistik från naturvårdsverket. Utsläppen har ökat länge men ligger nu mer 

stabila. Animaliska produkter är den största orsaken till utsläppen. 
 Varor, material och tjänster: Statistik från Göteborgsutredningen. Här ingår många poster 

såsom köp av kläder, bil, hus, elektronik, upplevelser, hotellnätter med mera. 
 Offentliga utsläpp: Statistik från Göteborgsutredningen. Naturvårdsverket uppge närmare 

det dubbla. Här ingår alla skattefinansierad verksamhet och investeringar. Kommunen kan 
uppskattas orsaka mindre än hälften av dessa utsläpp. 

Hur kan vi minska utsläppen 

I detta perspektiv har Borås Stad en delvis rätt begränsad rådighet och har oftast bara möjlighet att 
skapa förutsättningar och ge information så att andra kan minska sina utsläpp. Den reviderade 
energi- och klimatstrategin kommer ta upp strategier och åtgärder för hur kommunen kan skapa 
dessa förutsättningar. Utöver åtgärder inom trafik och energieffektivisering kan Borås Stad till 
exempel skapa attraktiva utbud för att kunna semestra på hemmaplan, stödja utvecklingen av 
cirkulära affärsmodeller, samverka med näringsliv och civilsamhälle för att stärka kunskapsnivån och 
samarbetet. Den nationella och globala utvecklingen spelar en stor roll i vilken möjlighet vi har att 
minska utsläppen kraftfullt. 

Organisatoriska verktyg 
Analys, uppföljning och samverkan 
För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 
klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Klimatkommitténs arbete 
sker genom att granska investeringsbudgetar och göra uppföljningar baserat på kvalitativa och 
kvantitativa uppgifter. För att ha påtaglig effekt måste klimatkommittén påverka större beslut i ett 
tidigt skede och leverera tydliga beslutsunderlag inför större investeringar. Arbetet består även i att 
stötta nämnder och bolag i klimatarbetet. Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och 
klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning. För förankring och 
bredare expertis använder sig klimatkommittén av ett bredare nätverk av tjänstepersoner.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av en person ifrån 
varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige. Gruppens uppgift är bland annat att ge 
uppdrag till klimatkommittén. 
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Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 
kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 
lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 
samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden.  

Energi- och klimatstrategi 
Koldioxidbudgeten kommer fungera som mål när energi- och klimatstrategin revideras.  Ett nytt 
arbetssätt för energi- och klimatfrågorna tas fram som innebär att arbetet intensifieras och breddas 
på fler förvaltningar och bolag. Exempelvis så kommer en detaljerad aktivitetsbank med 
klimatåtgärder tas fram.  

Utmaningar 
Att minska utsläppen i den takt som behövs innebär en stor omställning och utmaning. Det är dock 
en utmaning som hela Sverige och världen står inför. Inom nästa alla områden är utvecklingen i Borås 
beroende av en nationell och internationell utveckling. Det finns dock också många möjligheter att 
skynda på utvecklingen med kommunens verktyg. Genom att skapa ett nytt arbetssätt för att 
säkerställa måluppfyllelsen kan Borås hamna i framkant och inspirera andra. Genom att vara tidiga 
med att driva på omställningen har Borås möjligheten att vara en modern stad som står säkrare inför 
framtiden. 
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Bilaga 1 – metod 
Omvärldsanalys 
Begreppet koldioxidbudget har präglats av forskningen och används i kommunikationssammanhang 
för att förklara att det spelar roll hur utsläppen minskar över tid. Istället för att bara fokuserar på ett 
målår där utsläppen ska ner till noll så skapas i stället en utsläppstrend där utsläppen minskar varje 
år. Under 2018/2019 har ett antal svenska kommuner, landsting och regioner tagit fram 
koldioxidbudgetar enligt en modell som har utvecklats av Klimatledarskapsnoden på Uppsala 
Universitet tillsammans med Ramböll. Bland dem som hittills har tagit fram eller beställt en 
koldioxidbudget är Borlänge, Gävle, Håbo, Knivsta, Ragunda, Skellefteå, Säter, Västerås, Åre, 
Östersund, Blekinge län, Jämtlands län, Region Gotland, Stockholms län, Södermanlands län och 
Uppsala län. Metoden har väckt stort intresse och det kan antas att fler kommuner kommer att följa 
efter genom att beställa en liknande budget eller genom att utveckla egna varianter. Västra 
Götalandsregionen är precis på väg att få sin budget färdigställt. Utomlands har frågan också blivit 
populär och till exempel har staden Manchester tagit fram en koldioxidbudget. 
Den metod som flertalet kommuner har valt, kallas även för Järfälla-modellen. Rapporten som 
levereras enligt denna metod innehåller en förklaring av metoden, en rad avvägande och funderingar 
samt en figur och en procentuell minskningstakt som oftast ligger på 16 procent per år. Bild 1 visar 
ett exempel på figuren från Västerås koldioxidbudget. I bilden uppskattar man en lätt ökning fram till 
2020 (ljusblåa staplar) och efter det måste utsläppen minska med runt 16 procent varje år (mörkblåa 
staplar) för att nå nollutsläpp runt 2040. 
 

Bild 1: Minskningskurva från Västerås koldioxidbudget  
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Val av modell 
Vid val av metod finns det två möjligheter. Beställa en rapport med en koldioxidbudget enligt Järfälla 
modellen eller att utveckla en egen budget. 

Järfälla modellen Egen modell 
Fördelar 

 Inte mycket extraarbete 
 Flera experter involverade i 

framtagande och utvecklingen 
 Jämförbarhet med andra kommuner 

 Budgetramarna är specialanpassade till 
Borås med hänsyn taget till kommunens 
påverkansmöjligheter 

 Kostnaden begränsar sig till arbetstid 
 Konsumtionsperspektivet är med 
 Budgeten innehåller ett arbetssätt för 

att säkerställa att vi följer budgeten. 
 Möjlighet att utveckla en modell som 

har potential att fungera bra, även för 
andra kommuner eller internationellt 

Nackdelar 
 Beskriver enbart de geografiska 

utsläppen där kommunen har 
begränsat rådighet att minska dessa 

 Inga direkta verktyg för att följa 
budgeten, risk för att budgeten mest är 
en ny målsättning och ett 
kommunikativt verktyg 

 Innehåller inga konsumtionsbaserade 
utsläpp 

 Kostar pengar, ca 40-60 000 kr 

 Konsumtionsperspektivet är svårt att 
räkna på och en årlig uppföljning är inte 
möjlig 

 Risk att Borås inte kan jämföra sig lika 
lätt med andra koldioxidbudgetar 

Tabell 1: För- och nackdelar för olika metoder för en koldioxidbudget 

Efter noggrant avvägande och omvärldsanalys har Borås Stad valt att utveckla en egen variant av en 
koldioxidbudget. Fördelarna med att kunna anpassa budgeten till Borås Stads behov utifrån 
rådighetsperspektiv och konsumtionsperspektiv var de främsta anledningarna. Borås Stads 
koldioxidbudget innehåller följande huvudinslag: 

 Koldioxidbudget på tre olika nivåer 
o Kommunens utsläpp från resor, energi och inköp 
o Utsläpp inom geografiska Borås: CO2-utsläpp från fossilenergianvändning i Borås 

geografiska område, så som vi har följt upp traditionellt. Här ingår stora delar av 
biltrafiken, fjärrvärme, elanvändning, processenergi i industrier 

o Utsläpp från det alla som bor i Borås konsumera i from av resor, energi, varor och 
tjänster 

 Ett arbetssätt som ska säkerställa att Borås Stad arbete leder till den utsläppsminskningen 
som krävs och att inga motverkande beslut tas. Arbetssättet kallas för klimatråd. 
 

Budget och minskningstakt 
Koldioxidbudgetar enligt Järfälla modellen föreslår en utsläppsminskning med ca 16 procent per år 
från och med 2020. I rapporterna beskrivs hur man kommer fram till denna fördelning och hur man 
har fördelat den globala budgeten på Sverige och dess kommuner. Runt 2040 är utsläppen nära noll. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20-21 november 2019

 B 3123

2 
 

Bilaga till koldioxidbudget för Borås 2(7) 
 
 

Val av modell 
Vid val av metod finns det två möjligheter. Beställa en rapport med en koldioxidbudget enligt Järfälla 
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 Konsumtionsperspektivet är svårt att 
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o Kommunens utsläpp från resor, energi och inköp 
o Utsläpp inom geografiska Borås: CO2-utsläpp från fossilenergianvändning i Borås 

geografiska område, så som vi har följt upp traditionellt. Här ingår stora delar av 
biltrafiken, fjärrvärme, elanvändning, processenergi i industrier 

o Utsläpp från det alla som bor i Borås konsumera i from av resor, energi, varor och 
tjänster 

 Ett arbetssätt som ska säkerställa att Borås Stad arbete leder till den utsläppsminskningen 
som krävs och att inga motverkande beslut tas. Arbetssättet kallas för klimatråd. 
 

Budget och minskningstakt 
Koldioxidbudgetar enligt Järfälla modellen föreslår en utsläppsminskning med ca 16 procent per år 
från och med 2020. I rapporterna beskrivs hur man kommer fram till denna fördelning och hur man 
har fördelat den globala budgeten på Sverige och dess kommuner. Runt 2040 är utsläppen nära noll. 
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Sverige har som mål att ha nettonollutsläpp 2045. Målet är dock inte helt nytt och sedan dess har 
utsläppen inte minskat i den takt som behövs. 

Den globala budgeten från IPCC rapporten ligger grovt (relativt stora osäkerheter) på 500 Gton CO2 
för att med en chans på 66 procent undviker en temperaturhöjning över 1,5 grader. Fördelar man 
denna budget på världens invånare på 8 miljarder människor (antaget snitt mellan nu och 2040) har 
varje världsinvånare en utsläppsbudget på cirka 62 ton CO2. Utan hänsyn taget till historiska utsläpp, 
ansvarsfördelning eller rättvisa, kan vi anta samma budget för en invånare i Borås. 

Med en likadan minskningstakt på 16 procent som i de övriga budgetar i Sverige, hamnar en boråsare 
runt 0 utsläpp kort efter 2040 och har totalt släppt ut cirka 50 ton CO2e (alla växthusgaser). I detta 
scenario utgår vi ifrån ett utgångsläge på cirka 7,5 ton utsläpp per år och invånare vilket motsvarar de 
konsumtionsbaserade utsläppen som Chalmers rapporten kom fram till. Naturvårdsverket har 
kommit fram till högre konsumtionsbaserade utsläpp, runt 10 ton per år. Budgeten från IPCC tar bara 
hänsyn till CO2, inte till andra växthusgaser. 

De olika metoder och perspektiven gör det nästintill omöjligt att med enkla medel komma fram till 
en exakt budget och en exakt minskningskurva. Till det kommer att de globala utsläppen inte minskar 
vilket innebär att den globala budgeten för att stanna vid 1,5 graders uppvärmning kan vara 
förbrukad inom 10 år. 

Vår slutsats är att en 16 procent minskningskurva med ett mål på 0-utsläpp kring 2040 är en rimlig 
ambitionsnivå för att försöka begränsa en global temperaturökning till 1,5 till 2 grader. Det absolut 
avgörande är inte de exakta siffrorna utan att skapa en minskningstrend som följer kurvan. 

I Borås har vi förhållandevis normala geografiska utsläpp då vi saknar stora industrier, hamn eller 
flygplats. Vägtrafiken är en av de större utmaningarna.  

Den 16 procentiga minskningskurvan appliceras på alla valda utsläppsområden 

Organisatoriska verktyg för genomförande 
En form av klimatråd ska kopplas till koldioxidbudget för att kunna säkerställa att Stadens 
verksamheter genomför åtgärder som leder till att minskningstrenden följs. För att reda ut hur ett 
klimatråd i Borås ska vara sammansatt och vilket uppdrag rådet ska arbeta med har det genomförts 
en omvärldsanalys. Klimatråd finns det i Sverige i olika former. På regeringsnivå granskas regeringens 
klimatarbete och under våren 2019 har en första rapport lämnats in. På Västra Götalandsregionen, i 
Jönköpings län och i Västmanslands län har klimatrådet rollen att föra ihop näringsliv, 
intresseorganisationer, akademi och offentlig förvaltning för att skapa samverkan och en gemensam 
röst. I Lund finns det ett klimatpolitiskt råd ingår flera forskare som utvärderar kommunens 
klimatarbete och föreslår nya politiska inriktningar. 

Till Borås föreslås ett klimatråd som hjälper till att Borås Stad minskar de utsläppen som kommunen 
har direkt rådighet över genom egna investeringar och åtgärder inom den egna verksamheten. För 
att komma fram till en lämplig sammansättning har olika varianter av klimatråd undersökts. 

Klimatråd Sammansättning Uppdrag 
Lund Akademi och forskning ”Rådets uppdrag är att granska 

kommunens arbete för minskad 
klimatpåverkan och klimatanpassning, 
samt att i en årlig rapport föreslå 
förbättringar som bidrar till att 
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kommunen når sina klimatmål. Rådets 
första rapport överlämnades till 
kommunstyrelsen den 3 april 2019.” 

VGR ledare från näringsliv, offentlig 
förvaltning, akademi och 
intresseorganisationer, 
landshövdingen 

”Syftet är att rådet ska utgöra en 
samlande kraft och en stark 
gemensam röst som för upp 
avgörande frågor på regional, 
nationell och internationell nivå.” 

Jönköping (län) 10 arbetsgrupper, 120 personer, 
politiker, näringsliv, myndigheter, 
ideella organisationer, 
landshövding 

”Klimatrådet vill skapa fördelar för alla 
som bidrar till omställningen, från 
fossilt till förnybart och hållbart. 
Klimatrådet underlättar för unga att 
påverka, driver på träbyggandet och 
ökar kunskapen om lagring av solel 
(några exempel är ju alltid bra)!” 

Västmanland (län) Näringsliv, organisationer, ideella 
organisationer, politiker, 
landshövding, akademi 

Samverka kring miljöfrågor i länet, 
skapa engagemang på alla nivåer i 
samhället 

Regering Akademi och forskning ”Klimatpolitiska rådet är ett 
oberoende tvärvetenskapligt 
expertorgan som utvärderar om 
regeringens samlade politik leder mot 
målet om noll utsläpp år 2045.” 

Tabell 2: Överblick över befintliga klimatråd på olika nivåer i Sverige 

Utifrån behoven och utifrån omvärldsanalysen undersöktes följande möjligheter för 
sammansättningen av Borås Stads klimatråd: 

Enbart akademi och forskning 
(t.ex. Högskolan, RISE, 
Chalmers, GU) 

Fullmäktigepolitiker utan 
uppdrag i KS samt 
tjänstepersoner (likt 
revisionen) 

Bara tjänstepersoner, 
kompetens inom klimat, 
energi, ekonomi 

Fördelar 
 Hög kompetensnivå 
 Ofiltrerade analyser från 

externa 

 Politiker har direkt kontakt 
till beslutsfattande grupper 
vilket kan ge snabba 
ledtider 

 Stor hänsyn kan tas till 
Stadens förutsättningar i en 
fråga 

 Kompetensen hos 
beslutsfattare höjs 

 Relativ hög kompetensnivå 
 Direkt koppling till 

verksamheten med bra 
kunskap om 
förutsättningarna 

 Ökad samverkan mellan 
organisationerna 

Nackdelar 
 Kan vara svårt att hitta rätt 

kompetenser i Borås 
 Ett sådant uppdrag medför 

sannolikt kostnader för 
arvoden. Lunds kommun 
uppger en kostnad på cirka 
180 tkr/år 

 Politiska ställningstaganden 
riskerar att göras av 
partipolitiska skäl snarare 
än att välja det 
vetenskapligt bästa 
alternativet 

 Bedömningar riskerar vara 
inte neutrala för att inte 

 Tjänstepersoner befinner 
sig i en beroendeställning 
till sin arbetsgivare och är 
därför eventuellt inte helt 
neutrala i sin bedömning 
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Sverige har som mål att ha nettonollutsläpp 2045. Målet är dock inte helt nytt och sedan dess har 
utsläppen inte minskat i den takt som behövs. 

Den globala budgeten från IPCC rapporten ligger grovt (relativt stora osäkerheter) på 500 Gton CO2 
för att med en chans på 66 procent undviker en temperaturhöjning över 1,5 grader. Fördelar man 
denna budget på världens invånare på 8 miljarder människor (antaget snitt mellan nu och 2040) har 
varje världsinvånare en utsläppsbudget på cirka 62 ton CO2. Utan hänsyn taget till historiska utsläpp, 
ansvarsfördelning eller rättvisa, kan vi anta samma budget för en invånare i Borås. 

Med en likadan minskningstakt på 16 procent som i de övriga budgetar i Sverige, hamnar en boråsare 
runt 0 utsläpp kort efter 2040 och har totalt släppt ut cirka 50 ton CO2e (alla växthusgaser). I detta 
scenario utgår vi ifrån ett utgångsläge på cirka 7,5 ton utsläpp per år och invånare vilket motsvarar de 
konsumtionsbaserade utsläppen som Chalmers rapporten kom fram till. Naturvårdsverket har 
kommit fram till högre konsumtionsbaserade utsläpp, runt 10 ton per år. Budgeten från IPCC tar bara 
hänsyn till CO2, inte till andra växthusgaser. 

De olika metoder och perspektiven gör det nästintill omöjligt att med enkla medel komma fram till 
en exakt budget och en exakt minskningskurva. Till det kommer att de globala utsläppen inte minskar 
vilket innebär att den globala budgeten för att stanna vid 1,5 graders uppvärmning kan vara 
förbrukad inom 10 år. 

Vår slutsats är att en 16 procent minskningskurva med ett mål på 0-utsläpp kring 2040 är en rimlig 
ambitionsnivå för att försöka begränsa en global temperaturökning till 1,5 till 2 grader. Det absolut 
avgörande är inte de exakta siffrorna utan att skapa en minskningstrend som följer kurvan. 

I Borås har vi förhållandevis normala geografiska utsläpp då vi saknar stora industrier, hamn eller 
flygplats. Vägtrafiken är en av de större utmaningarna.  

Den 16 procentiga minskningskurvan appliceras på alla valda utsläppsområden 

Organisatoriska verktyg för genomförande 
En form av klimatråd ska kopplas till koldioxidbudget för att kunna säkerställa att Stadens 
verksamheter genomför åtgärder som leder till att minskningstrenden följs. För att reda ut hur ett 
klimatråd i Borås ska vara sammansatt och vilket uppdrag rådet ska arbeta med har det genomförts 
en omvärldsanalys. Klimatråd finns det i Sverige i olika former. På regeringsnivå granskas regeringens 
klimatarbete och under våren 2019 har en första rapport lämnats in. På Västra Götalandsregionen, i 
Jönköpings län och i Västmanslands län har klimatrådet rollen att föra ihop näringsliv, 
intresseorganisationer, akademi och offentlig förvaltning för att skapa samverkan och en gemensam 
röst. I Lund finns det ett klimatpolitiskt råd ingår flera forskare som utvärderar kommunens 
klimatarbete och föreslår nya politiska inriktningar. 

Till Borås föreslås ett klimatråd som hjälper till att Borås Stad minskar de utsläppen som kommunen 
har direkt rådighet över genom egna investeringar och åtgärder inom den egna verksamheten. För 
att komma fram till en lämplig sammansättning har olika varianter av klimatråd undersökts. 

Klimatråd Sammansättning Uppdrag 
Lund Akademi och forskning ”Rådets uppdrag är att granska 

kommunens arbete för minskad 
klimatpåverkan och klimatanpassning, 
samt att i en årlig rapport föreslå 
förbättringar som bidrar till att 

4 
 

Bilaga till koldioxidbudget för Borås 4(7) 
 
 

kommunen når sina klimatmål. Rådets 
första rapport överlämnades till 
kommunstyrelsen den 3 april 2019.” 

VGR ledare från näringsliv, offentlig 
förvaltning, akademi och 
intresseorganisationer, 
landshövdingen 

”Syftet är att rådet ska utgöra en 
samlande kraft och en stark 
gemensam röst som för upp 
avgörande frågor på regional, 
nationell och internationell nivå.” 

Jönköping (län) 10 arbetsgrupper, 120 personer, 
politiker, näringsliv, myndigheter, 
ideella organisationer, 
landshövding 

”Klimatrådet vill skapa fördelar för alla 
som bidrar till omställningen, från 
fossilt till förnybart och hållbart. 
Klimatrådet underlättar för unga att 
påverka, driver på träbyggandet och 
ökar kunskapen om lagring av solel 
(några exempel är ju alltid bra)!” 

Västmanland (län) Näringsliv, organisationer, ideella 
organisationer, politiker, 
landshövding, akademi 

Samverka kring miljöfrågor i länet, 
skapa engagemang på alla nivåer i 
samhället 

Regering Akademi och forskning ”Klimatpolitiska rådet är ett 
oberoende tvärvetenskapligt 
expertorgan som utvärderar om 
regeringens samlade politik leder mot 
målet om noll utsläpp år 2045.” 

Tabell 2: Överblick över befintliga klimatråd på olika nivåer i Sverige 

Utifrån behoven och utifrån omvärldsanalysen undersöktes följande möjligheter för 
sammansättningen av Borås Stads klimatråd: 

Enbart akademi och forskning 
(t.ex. Högskolan, RISE, 
Chalmers, GU) 

Fullmäktigepolitiker utan 
uppdrag i KS samt 
tjänstepersoner (likt 
revisionen) 

Bara tjänstepersoner, 
kompetens inom klimat, 
energi, ekonomi 

Fördelar 
 Hög kompetensnivå 
 Ofiltrerade analyser från 

externa 

 Politiker har direkt kontakt 
till beslutsfattande grupper 
vilket kan ge snabba 
ledtider 

 Stor hänsyn kan tas till 
Stadens förutsättningar i en 
fråga 

 Kompetensen hos 
beslutsfattare höjs 

 Relativ hög kompetensnivå 
 Direkt koppling till 

verksamheten med bra 
kunskap om 
förutsättningarna 

 Ökad samverkan mellan 
organisationerna 

Nackdelar 
 Kan vara svårt att hitta rätt 

kompetenser i Borås 
 Ett sådant uppdrag medför 

sannolikt kostnader för 
arvoden. Lunds kommun 
uppger en kostnad på cirka 
180 tkr/år 

 Politiska ställningstaganden 
riskerar att göras av 
partipolitiska skäl snarare 
än att välja det 
vetenskapligt bästa 
alternativet 

 Bedömningar riskerar vara 
inte neutrala för att inte 

 Tjänstepersoner befinner 
sig i en beroendeställning 
till sin arbetsgivare och är 
därför eventuellt inte helt 
neutrala i sin bedömning 
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 Uttalanden och rapporter 
riskerar vara utförliga och 
ensidiga då de inte kan ta 
hänsyn till 
förutsättningarna fullt ut 

 Eventuellt långa ledtider då 
gruppen inte finns i 
Stadens organisation 

blotta politikens 
svårigheter att hantera den 
enorma utmaningen som 
utsläppsminskningen 
innebär 

 

Utifrån omvärldsbevakning och avvägning mellan alternativen har det valts en modell med tre 
instanser. Hur dessa grupperingar fungerar behöver utvärderas efter en rimlig tid. 

 Klimatkommitté 
o Sammansättning: tjänstepersoner med kompetens inom klimat, energi och ekonomi 
o Granskar investeringsbudgetar, stöttar nämnder och styrelser, följer upp arbetet 
o Rapporterar till klimatrådet 

 Klimatråd 
o Sammansättning: en person ifrån varje parti som finns representerade i 

Kommunfullmäktige. 
o Tar emot information från och ger uppdrag till kommittén  

 Klimatforum 
o Sammansättning: akademi, näringsliv, politik, civilsamhälle 
o En plattform för samverkan och kunskapsutbyte 

Utsläppsberäkningar 
Utsläppsberäkningar sker på olika sätt beroende på avgränsning och tillgång till data. 

Konsumtionsperspektiv Borås Stad 

Statistiken omfattar kommunens utsläpp av växthusgaser från resor, energi och inköp: 

 Resor med flyg 
o Statistik finns tillgänglig via resebyrå och har följts upp under flera år 

 Resor med bil, lätt lastbil 
o Statistik finns tillgänglig via bränsleinköp och har följts upp under flera år 

 Tunga transporter, arbetsmaskiner 
o Statistik finns tillgänglig via bränsleinköp och har följts upp under flera år 

 Energi till byggnader och infrastruktur 
o Statistik finns tillgänglig via inköp av el, fjärrvärme och bränsle och har följts upp 

under flera år 
 Inköp av mat, byggmaterial, förbrukningsartiklar, möbler, kläder, maskiner, transporter mm 

o Statistik finns inte tillgängligt och har inte följts upp hittills 
o Svårt att mäta och beräkna då det handlar om många olika produkter och deras 

utsläpp från produktionen är ofta okänd eller svårt att uppskatta. 
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o Statistiken bygger på en utredning som har genomförts för Göteborgs Stad och på en 
utredning som har utförts för Sollentuna kommun. Statistiken kommer därmed bara 
vara en grov uppskattning och kommer inte kunna följas upp kvantitativt.12 
 

Geografiska utsläpp Borås 

Växthusgasutsläpp från fossilenergianvändning i Borås geografiska område, så som vi har följt upp 
det traditionellt. Här ingår stora delar av biltrafiken, fjärrvärme, elanvändning, processenergi i 
industrier 

Källa för utsläppsstatistiken är SCBs databas och RUS databasen, nationella emissionsdatabasen. 

Konsumtionsperspektiv Borås 

Växthusgasutsläpp från alla varor och tjänster som konsumeras av dem som bor i Borås. 

 Flygresor 
o Nationell statistik i en rapport från Chalmers omräknat till Borås 3 

 Bilresor 
o RUS databas och transportstyrelsen för bilar, biltyper och körsträcka samt utsläpp. 

Liknande metod som i Chalmers rapport. 
 Kollektivtrafik 

o Uppgifter från Västtrafik om bränsleanvändning till bussar. Inga exakta uppgifter för 
bara Borås, omräkning och antagande.  

 Värme till hushåll 
o Fjärrvärmestatistik från Borås Energi och Miljö samt bränslestatistik från SCB 

 El till hushåll 
o Energistatistik från SCB 

 Mat 
o Osäker statistik, nationell statistik från Naturvårdsverket 

 Övriga inköp av varor och tjänster (kläder, elektronik, fritidsprodukter, restaurangbesök 
m.m.) 

o Osäker statistik, bygger på rapporterna från Göteborg och Sollentuna samt statistik 
från Naturvårdsverket 
 

Det finns även nationell statistik från Naturvårdsverket som beaktas.4 

Flera uppgifter går inte att följa upp årligen på ett kvantitativt sätt och/eller har flera års fördröjning 
innan statistiken publiceras. 

Övriga utsläpp, negativa utsläpp 

                                                           
1 Chalmers utredning om konsumtionsbaserade utsläpp i Göteborgs Stad, 
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/greenhouse_gas_emissions_from_pub
lic_consumption_in_gothenburg_wise_jl_0.pdf 
2 Utredning utsläpp från inköp, Sollentunas kommun, 
https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatp%c3%a5verkan%20av%20ink%c3%b6p%20f%c3%b6r%20
Sollentuna%20Kommun%202014%20rapport%2056_02.pdf 
3 Rapport Chalmers: https://research.chalmers.se/publication/506796/file/506796_Fulltext.pdf 
4 Naturvårdsverket om konsumtionsbaserade utsläpp: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-
miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/ 
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Bilaga till koldioxidbudget för Borås 7(7) 
 
 

Koldioxidbudgeten ska även ta hänsyn till insatser som leder till utsläppsminskning eller lagrade 
utsläpp som inte visas direkt i statistiken på annat sätt. Till exempel kommer det inte visa sig ifall 
kommunen sätter upp solceller då den elen som matas in på nätet räknas in i den nationella elmixen 
eller om Borås Stad satsar på bättre markanvändning vilket leder till inlagring av koldioxid. Dessa 
utsläpp redovisas som negativa utsläpp under kurvan. Sättet att beräkna dessa utsläpp behöver 
utvecklas framöver då det i vissa fall saknas uppgifter och metoder. Under dessa negativa utsläpp kan 
följande poster bokföras: 

 Produktion av solel som går ut i nätet 
 Produktion av el från vattenkraft, vindkraft, biokraftvärme 
 Biogasproduktion som leder till att metanutsläpp omvandlas till koldioxid som har en lägre 

klimatpåverkan 
 Mark- och skogsanvändning som leder till bindande av koldioxid 
 Produktion av biokol 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-10-14 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00247 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
- Bemanning Pedagogik övergår till Grundskolenämnden från och med 1 

januari 2020.     

- I Grundskolenämndens reglemente under § 2 Verksamhet och uppdrag 
läggs Ansvarar för bemanningsenheten Pedagogik till.   

 

 

Protokollsanteckningar 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

            

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019.  

Kommunstyrelsen beslutade också att bemanning Pedagogik skulle ligga kvar 
under Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning Pedagogiks 
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 
tillhörighet. 

Stadsledningskansliet har skickat en remiss till samtliga nämnder som nyttjar 
bemanningsenhetens Pedagogik tjänster. Förslaget är att bemanningsenheten 
Pedagogik ska läggas på Grundskolenämnden. Samtliga nämnder tillstyrker att 
Grundskolenämnden tar över ansvaret för bemanningsenheten Pedagogik           

Ärendet i sin helhet 
Samtliga nämnder som har svarat på remissen tillstyrker förslaget om att placera 
bemanningsenheten Pedagogik på Grundskolenämnden.  

Fördelarna som Kommunstyrelsen ser det med att placera bemanningsenheten 
på Grundskolenämnden är: 

Nr 166
Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik

2019-10-14 Dnr KS 2019-00247 1.3.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 
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- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 
utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte 
kommer att tappa fart. 
 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som 
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan 
och fritidsgårdar. 
 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.  

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

De synpunkter som inkommit är att Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden 
och Förskolenämnden anser att det är viktigt att det finns ett forum för att göra 
en årlig utvärdering av verksamheten genom till exempel en styrgrupp för de 
förvaltningar som nyttjar bemanningsenhetens tjänster. 

Kulturnämnden och Fritids-och folkhälsonämnden påtalar att det är centralt att 
Grundskoleförvaltningen värnar om att vara en neutral part i förhållande till de 
andra förvaltningarna. 

Fritids-och folkhälsonämnden förutsätter att Kommunstyrelsen ser över 
kostnadsfördelningen utifrån ett nyttjandeperspektiv. 

Kommunstyrelsen utgår från att Grundskoleförvaltningen kommer att verka 
för att vara en neutral part i förhållande till de andra förvaltningarna och 
inbjuda till dialog kring bemanningsenhetens verksamhet. 

Kommunstyrelsen har vid tidigare ingångna avtal med förvaltningarna utgått 
ifrån en kostnadsberäkning utifrån förvaltningarnas nyttjandegrad av 
bemanningsenhetens tjänster.  

Kommunstyrelsen kommer att ha en tjänst kvar som bemanningsstrateg som 
bland annat kommer att ett strategiskt uppdraget att stärka Borås stad som en 
arbetsgivare och Borås stad som arbetsgivarvarumärke samt att arbeta gentemot 
förvaltningar som har behov av bemanningsenheternas tjänster.  
I avtalen för 2019 finns det en överenskommelse kring finansiering av 
motsvarande kostnad 2019 för bemanningsstrategtjänsten. Denna är en 
engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag inför 2020. 
Vård-och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 
engångskostnad inför 2019. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att göra ett tillägg i 
Grundskolenämndens reglemente då nämnden får ett utökat uppdrag med att 
bemanna andras nämnders verksamheter med timanställda.  
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- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 
utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte 
kommer att tappa fart. 
 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som 
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan 
och fritidsgårdar. 
 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.  

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

De synpunkter som inkommit är att Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden 
och Förskolenämnden anser att det är viktigt att det finns ett forum för att göra 
en årlig utvärdering av verksamheten genom till exempel en styrgrupp för de 
förvaltningar som nyttjar bemanningsenhetens tjänster. 

Kulturnämnden och Fritids-och folkhälsonämnden påtalar att det är centralt att 
Grundskoleförvaltningen värnar om att vara en neutral part i förhållande till de 
andra förvaltningarna. 

Fritids-och folkhälsonämnden förutsätter att Kommunstyrelsen ser över 
kostnadsfördelningen utifrån ett nyttjandeperspektiv. 

Kommunstyrelsen utgår från att Grundskoleförvaltningen kommer att verka 
för att vara en neutral part i förhållande till de andra förvaltningarna och 
inbjuda till dialog kring bemanningsenhetens verksamhet. 

Kommunstyrelsen har vid tidigare ingångna avtal med förvaltningarna utgått 
ifrån en kostnadsberäkning utifrån förvaltningarnas nyttjandegrad av 
bemanningsenhetens tjänster.  

Kommunstyrelsen kommer att ha en tjänst kvar som bemanningsstrateg som 
bland annat kommer att ett strategiskt uppdraget att stärka Borås stad som en 
arbetsgivare och Borås stad som arbetsgivarvarumärke samt att arbeta gentemot 
förvaltningar som har behov av bemanningsenheternas tjänster.  
I avtalen för 2019 finns det en överenskommelse kring finansiering av 
motsvarande kostnad 2019 för bemanningsstrategtjänsten. Denna är en 
engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag inför 2020. 
Vård-och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 
engångskostnad inför 2019. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att göra ett tillägg i 
Grundskolenämndens reglemente då nämnden får ett utökat uppdrag med att 
bemanna andras nämnders verksamheter med timanställda.  
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Beslutsunderlag 
1. Remiss- organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 
2. Remissammanställning 
3. Yttrande från Servicenämnden 
4. Yttrande från Grundskolenämnden 
5. Yttrande från Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
6. Yttrande från Kulturnämnden 
7. Yttrande från Vård-och äldrenämnden 
8. Yttrande från Förskolenämnden 
9. Yttrande från Fritids-och folkhälsonämnden  
10. Förslag till reviderat reglemente för Grundskolenämnden 
11. CSG protokoll 2019-09-26   

Samverkan 
CSG 2019-09-26 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
PF1 Organisatorisk tillhörighet för 

bemanning pedagogik 

  

Protokollsanteckning 
 

 

Sverigedemokraterna ser positivt på att bemanningsenheten Pedagogik tjänster förläggs på 
Grundskolenämnden. Vi vill dock betona vikten av att inrätta en styrgrupp för de 
förvaltningar som nyttjar bemanningsenhetens tjänster, med syftet att exempelvis 
systematiskt ta fram underlag för avtal som sluts med respektive nyttjande förvaltning om 
mål, uppdrag, utveckling och prissättning för de tjänster som bemanningsenheten 
tillhandahåller. 

Vi vill även anmärka att remissen har hos Servicenämnden besvarats, som enda nämnd, 
genom ett Ordförandebeslut av Micael Svensson (S). Sverigedemokraterna anser detta vara 
oerhört beklagligt och vill belysa det faktum att styrningen av nämndens organisatoriska 
planeringsarbete fallerat. Ordförandebeslut ska endast användas i de fall oförutsedda 
händelser inträffat som kräver ett snabbt beslut.  

Den allmänna bedömningen, och kommunallagens intention, är att en remiss inte omfattas 
av benämningen en oförutsedd händelse. Vi förutsätter att kritiken tillgodogörs och att 
planeringsarbetet förbättras inför framtiden, då det är oacceptabelt att åsidosätta den 
demokratiska församlingens mandat i annat fall än direkt akuta. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 
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Remiss- Organisatorisk tillhörighet för bemanning 
Pedagogik 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 
Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 
tillhörighet.  

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 
under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 
godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 
Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas.  
 
Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 
initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 
föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 
initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 
bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier.  
 
Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 
genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 
inriktning att decentralisera verksamheten.  

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 
likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 
vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med  
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Protokollsanteckning 
 

 

Sverigedemokraterna ser positivt på att bemanningsenheten Pedagogik tjänster förläggs på 
Grundskolenämnden. Vi vill dock betona vikten av att inrätta en styrgrupp för de 
förvaltningar som nyttjar bemanningsenhetens tjänster, med syftet att exempelvis 
systematiskt ta fram underlag för avtal som sluts med respektive nyttjande förvaltning om 
mål, uppdrag, utveckling och prissättning för de tjänster som bemanningsenheten 
tillhandahåller. 

Vi vill även anmärka att remissen har hos Servicenämnden besvarats, som enda nämnd, 
genom ett Ordförandebeslut av Micael Svensson (S). Sverigedemokraterna anser detta vara 
oerhört beklagligt och vill belysa det faktum att styrningen av nämndens organisatoriska 
planeringsarbete fallerat. Ordförandebeslut ska endast användas i de fall oförutsedda 
händelser inträffat som kräver ett snabbt beslut.  

Den allmänna bedömningen, och kommunallagens intention, är att en remiss inte omfattas 
av benämningen en oförutsedd händelse. Vi förutsätter att kritiken tillgodogörs och att 
planeringsarbetet förbättras inför framtiden, då det är oacceptabelt att åsidosätta den 
demokratiska församlingens mandat i annat fall än direkt akuta. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Remiss- Organisatorisk tillhörighet för bemanning 
Pedagogik 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 
Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 
tillhörighet.  

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 
under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 
godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 
Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas.  
 
Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 
initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 
föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 
initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 
bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier.  
 
Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 
genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 
inriktning att decentralisera verksamheten.  

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 
likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 
vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med  
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kvalitetssäkringen- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår 
intervjuer, referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av 
timavlönade sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 
 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 
äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 
omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 
förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 
delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 
förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 
förvaltningarna. 

 

Bemanning pedagogik 
Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 
800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad).  

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 
Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-
och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 
Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 

Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 
Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 
också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 
bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 
2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 
Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 
bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 
gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 
uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 
arbetsgivarvarumärke. 
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kvalitetssäkringen- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår 
intervjuer, referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av 
timavlönade sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 
 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 
äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 
omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 
förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 
delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 
förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 
förvaltningarna. 

 

Bemanning pedagogik 
Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 
800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad).  

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 
Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-
och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 
Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 

Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 
Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 
också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 
bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 
2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 
Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 
bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 
gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 
uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 
arbetsgivarvarumärke. 
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Beställningar under 2018 
Enhet/ 
Förvaltning 

Totala antal 
beställningar 

Totala tillsatta 
beställningar 

Täckningsgrad 

Badenhet 359 357 99,4% 

Bibliotek 721 663 91,9% 

Fritidsgård 1553 1534 98,7% 

Förskola 21674 20010 92,3% 

Grundskola 5798 5388 92,9% 

Gymnasieskola* 543 543 100 % 

Kost och lokalvård 
(äldreomsorg) 

618 591 95,6% 

Kost och lokalvård 
(övrigt) 

3192 3014 94,4% 

Kultur 147 144 97,9% 

Totalt 34605 32244 93,1% 

*Gäller höstterminen 2018 i slutet av september. I slutet av terminen kom några 
gymnasieskolor igång. Alla gymnasieskolor har inte kommit igång än men 
planerar att göra det. 

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 
in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 
Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 
förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 
förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 
förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 
en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 
behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 
bemanningsenheten i sin egen organisation. 

 
Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 
förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 
formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av.  I avtalen 
för 2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 
kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 
engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 
äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 
engångskostnad inför 2019.  
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Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 
bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 
bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet.  
 
Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 
berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 
diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten.  
 
Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 
till Grundskoleförvaltningen.  
 
Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 
 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 
utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte 
kommer att tappa fart. 
 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som 
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan 
och fritidsgårdar. 

 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.  

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 
 
Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget.  
 
Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.  
 
 
Per Olsson 
Personalchef 
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Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 
bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 
bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet.  
 
Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 
berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 
diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten.  
 
Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 
till Grundskoleförvaltningen.  
 
Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 
 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 
utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte 
kommer att tappa fart. 
 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som 
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan 
och fritidsgårdar. 

 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.  

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 
 
Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget.  
 
Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.  
 
 
Per Olsson 
Personalchef 
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REMISSAMMANSTÄLLNING 
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Datum 
201X-XX-XX 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00247 1.3.1.0 

 
Kristina Sköld 
Handläggare 
 
 

 

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Nämnden förutsätter att Kommunstyrelsen ser över kostnadsfördelningen 
utifrån ett nyttjandeperspektiv. 

Nämnden anser också att det är viktigt att Grundskoleförvaltningen säkerställer 
kvaliteten som en oberoende neutral part för samtliga förvaltningar som är 
beroende av bemanningsenheten. 

 
Förskolenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Nämnden påtalar att det är viktigt att utrymme finns för årlig utvärdering. 

 

Grundskolenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Nämnden förordar att en styrgrupp bildas för bemanningsenheten bestående av 
representanter från de förvaltningar som nyttjar tjänsten från 
bemanningsenheten Pedagogik.  

 
Kulturnämnden 
Tillstyrker förslaget. 
 
Nämnden menar att det finns en liten risk att Grundskoleförvaltningen inte 
uppfattas som en oberoende neutral part i förhållande till övriga förvaltningar 
som nyttjar bemanningsenheten Pedagogik.  
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Servicenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

 

Vård- och äldrenämnden 
Tillstyrker förslaget. 
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Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emil Persson Torgerson 
Handläggare 
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Sida 
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Datum 
2019-06-13 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00071 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden tillstyrker Stadsledningskansliets förslag om att 
Grundskolenämnden tar över ansvaret för 

bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.                    

Ärendet i sin helhet 
Grundskoleförvaltningen har getts möjlighet att besvara remissen och har inget 
att erinra mot förslaget.                 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

Pedagogik. Dnr KS 2019-00247 1.3.1.0. 
                                

Samverkan 
Vid FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Per Carlsson 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Caroline Jansson 
Handläggare 
033 358048 

SKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2019-06-11 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss-organisatorisk tillhörighet för bemanning 
Pedagogik 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 
beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik från och med den 1 januari 2020.         

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 
genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 
inriktning att decentralisera verksamheten. 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 
äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 
omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 
förhandling på Stadsledningskansliet. 

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 
likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 
vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med kvalitetssäkringen 
- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår intervjuer, 
referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av timavlönade 
sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 
beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik från och med den 1 januari 2020.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordar att en styrgrupp bildas för 
bemanningsenheten bestående av representanter från de förvaltningar som 
nyttjar tjänster från bemanningsenheten pedagogik. Syftet med styrgruppen blir 
att årligen ta fram underlag för avtal som sluts med respektive nyttjande 
förvaltning om mål, uppdrag, utveckling och prissättning för de tjänster som 
bemanningsenheten pedagogik tillhandahåller.               
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Remiss-organisatorisk tillhörighet för bemanning 
Pedagogik 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 
beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik från och med den 1 januari 2020.         

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 
genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 
inriktning att decentralisera verksamheten. 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 
äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 
omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 
förhandling på Stadsledningskansliet. 

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 
likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 
vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med kvalitetssäkringen 
- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår intervjuer, 
referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av timavlönade 
sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 
beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik från och med den 1 januari 2020.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordar att en styrgrupp bildas för 
bemanningsenheten bestående av representanter från de förvaltningar som 
nyttjar tjänster från bemanningsenheten pedagogik. Syftet med styrgruppen blir 
att årligen ta fram underlag för avtal som sluts med respektive nyttjande 
förvaltning om mål, uppdrag, utveckling och prissättning för de tjänster som 
bemanningsenheten pedagogik tillhandahåller.               
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Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 
Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 
tillhörighet. 

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 
under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 
godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 
Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas. 

Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 
initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 
föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 
initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 
bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier. 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 
genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 
inriktning att decentralisera verksamheten. 

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 
likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 
vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med kvalitetssäkringen 
- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår intervjuer, 
referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av timavlönade 
sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 
äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 
omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 
förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 
delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 
förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 
förvaltningarna. 

Bemanning pedagogik 

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 
800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad). 

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 
Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-
och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 
Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 
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Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 
Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 
också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 
bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 
2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 

Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 
bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 
gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 
uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 
arbetsgivarvarumärke. 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 
in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 
Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 
förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 
förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 
förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 
en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 
behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 
bemanningsenheten i sin egen organisation. 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 
förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 
formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av. I avtalen för 
2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 
kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 
engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 
äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 
engångskostnad inför 2019. 

Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 
bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 
bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet. 

Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 
berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 
diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten. 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 
till Grundskoleförvaltningen. 

Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 
utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte kommer 
att tappa fart. 
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Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 
Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 
också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 
bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 
2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 

Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 
bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 
gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 
uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 
arbetsgivarvarumärke. 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 
in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 
Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 
förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 
förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 
förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 
en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 
behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 
bemanningsenheten i sin egen organisation. 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 
förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 
formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av. I avtalen för 
2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 
kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 
engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 
äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 
engångskostnad inför 2019. 

Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 
bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 
bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet. 

Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 
berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 
diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten. 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 
till Grundskoleförvaltningen. 

Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 
utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte kommer 
att tappa fart. 
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- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som de 
pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan och 
fritidsgårdar. 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen. 

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 
klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 

Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget. 

Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Stadskansliets förslag till 
beslut att Grundskoleförvaltningen övertar ansvaret för bemanningsenheten 
pedagogik från och med den 1 januari 2020.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förordar att en styrgrupp bildas för 
bemanningsenheten bestående av representanter från de förvaltningar som 
nyttjar tjänster från bemanningsenheten pedagogik. Syftet med styrgruppen blir 
att årligen ta fram underlag för avtal som sluts med respektive nyttjande 
förvaltning om mål, uppdrag, utveckling och prissättning för de tjänster som 
bemanningsenheten pedagogik tillhandahåller.              

 

  

Beslutsunderlag 
1. Remiss – organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik, 190507 
    
                        

Samverkan 
FSG via mail 190605. 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Grundskoleförvaltningen 
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Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 97 Dnr KUN 2019-00070 2.3.3.25 

Yttrande över remissen Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända den till 
Stadsledningskansliet.        

Sammanfattning av ärendet 
I Borås Stad rekryteras timanställda och korttidsvikarier genom tre 
bemanningsenheter, bemanning äldreomsorg (Vård-och Äldreförvaltningen), 
bemanning funktionshinder (Sociala omsorgsförvaltningen) och bemanning 
pedagogik (Stadskansliet). Bemanningsenheterna i Borås Stad har till syfte att 
garantera likvärdighet vid anställning av timavlönade, oavsett vilken verksamhet 
man arbetar i och att kvalitetssäkra rekryteringen genom ett utarbetat koncept 
som kallas ”En väg in”. Det innebär att alla timavlönade går igenom samma 
process vad gäller intervju, referenstagning och uppföljningssamtal.  

Efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om en decentralisering av 
bemanningsenheten, finns det inte någon öppning att låta bemanningsenheten 
ligga kvar på Stadsledningskansliet (2018-04-26 §63).  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i fritid-och folkhälsa. 

Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.   

Det finns flera fördelar med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen bland annat att det finns en god kunskap om 
verksamheten vilket gör att den inte kommer tappa fart och det finns inte heller 
något vinstkrav. 

Dock kan det finnas en liten risk att Grundskoleförvaltningen inte uppfattas 
som en oberoende neutral part i förhållande till övriga förvaltningar som nyttjar 
bemanningsenheten Pedagogik, utan att det möjligtvis hade kunnat vara 
lämpligare med en annan förvaltning, till exempel Servicekontoret. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 97 Dnr KUN 2019-00070 2.3.3.25 

Yttrande över remissen Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända den till 
Stadsledningskansliet.        

Sammanfattning av ärendet 
I Borås Stad rekryteras timanställda och korttidsvikarier genom tre 
bemanningsenheter, bemanning äldreomsorg (Vård-och Äldreförvaltningen), 
bemanning funktionshinder (Sociala omsorgsförvaltningen) och bemanning 
pedagogik (Stadskansliet). Bemanningsenheterna i Borås Stad har till syfte att 
garantera likvärdighet vid anställning av timavlönade, oavsett vilken verksamhet 
man arbetar i och att kvalitetssäkra rekryteringen genom ett utarbetat koncept 
som kallas ”En väg in”. Det innebär att alla timavlönade går igenom samma 
process vad gäller intervju, referenstagning och uppföljningssamtal.  

Efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om en decentralisering av 
bemanningsenheten, finns det inte någon öppning att låta bemanningsenheten 
ligga kvar på Stadsledningskansliet (2018-04-26 §63).  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i fritid-och folkhälsa. 

Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.   

Det finns flera fördelar med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen bland annat att det finns en god kunskap om 
verksamheten vilket gör att den inte kommer tappa fart och det finns inte heller 
något vinstkrav. 

Dock kan det finnas en liten risk att Grundskoleförvaltningen inte uppfattas 
som en oberoende neutral part i förhållande till övriga förvaltningar som nyttjar 
bemanningsenheten Pedagogik, utan att det möjligtvis hade kunnat vara 
lämpligare med en annan förvaltning, till exempel Servicekontoret. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-10 

 
 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Vid protokollet 
 

Linnea Dahlin  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef  
  

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)   Lena Sänd (S) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 17 juni 2019. 

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar   

 
 

Linnea Dahlin 
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Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Linda Andersson 
Handläggare 
033 357637 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-10 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00070 2.3.3.25 
 

  

 

Yttrande över remissen Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända den till 
Stadsledningskansliet.        

Ärendet i sin helhet 
I Borås Stad rekryteras timanställda och korttidsvikarier genom tre 
bemanningsenheter, bemanning äldreomsorg (Vård-och Äldreförvaltningen), 
bemanning funktionshinder (Sociala omsorgsförvaltningen) och bemanning 
pedagogik (Stadskansliet). Bemanningsenheterna i Borås Stad har till syfte att 
garantera likvärdighet vid anställning av timavlönade, oavsett vilken verksamhet 
man arbetar i och att kvalitetssäkra rekryteringen genom ett utarbetat koncept 
som kallas ”En väg in”. Det innebär att alla timavlönade går igenom samma 
process vad gäller intervju, referenstagning och uppföljningssamtal.  

Efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om en decentralisering av 
bemanningsenheten, finns det inte någon öppning att låta bemanningsenheten 
ligga kvar på Stadsledningskansliet (2018-04-26 §63).  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i fritid-och folkhälsa. 

Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.   

Det finns flera fördelar med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen bland annat att det finns en god kunskap om 
verksamheten vilket gör att den inte kommer tappa fart och det finns inte heller 
något vinstkrav. 

Dock kan det finnas en liten risk att Grundskoleförvaltningen inte uppfattas 
som en oberoende neutral part i förhållande till övriga förvaltningar som nyttjar 
bemanningsenheten Pedagogik, utan att det möjligtvis hade kunnat vara 
lämpligare med en annan förvaltning, till exempel Servicekontoret. 
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Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Linda Andersson 
Handläggare 
033 357637 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-10 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00070 2.3.3.25 
 

  

 

Yttrande över remissen Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända den till 
Stadsledningskansliet.        

Ärendet i sin helhet 
I Borås Stad rekryteras timanställda och korttidsvikarier genom tre 
bemanningsenheter, bemanning äldreomsorg (Vård-och Äldreförvaltningen), 
bemanning funktionshinder (Sociala omsorgsförvaltningen) och bemanning 
pedagogik (Stadskansliet). Bemanningsenheterna i Borås Stad har till syfte att 
garantera likvärdighet vid anställning av timavlönade, oavsett vilken verksamhet 
man arbetar i och att kvalitetssäkra rekryteringen genom ett utarbetat koncept 
som kallas ”En väg in”. Det innebär att alla timavlönade går igenom samma 
process vad gäller intervju, referenstagning och uppföljningssamtal.  

Efter att Kommunstyrelsen fattat beslut om en decentralisering av 
bemanningsenheten, finns det inte någon öppning att låta bemanningsenheten 
ligga kvar på Stadsledningskansliet (2018-04-26 §63).  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i fritid-och folkhälsa. 

Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.   

Det finns flera fördelar med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen bland annat att det finns en god kunskap om 
verksamheten vilket gör att den inte kommer tappa fart och det finns inte heller 
något vinstkrav. 

Dock kan det finnas en liten risk att Grundskoleförvaltningen inte uppfattas 
som en oberoende neutral part i förhållande till övriga förvaltningar som nyttjar 
bemanningsenheten Pedagogik, utan att det möjligtvis hade kunnat vara 
lämpligare med en annan förvaltning, till exempel Servicekontoret. 

Borås Stad 
  Sida 
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Beslutsunderlag 
1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsledningskansliet/Per Olsson Personalchef, per.olsson@boras.se 
 

 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Pernilla Landström 
Handläggare 
033 358308 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-17 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00124 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss, organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka Stadsledningskansliets förslag 
gällande att grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för bemanningsenheten 
Pedagogik från och med 1 januari 2020. Det innebär bland annat att 
bemanningsenheten Pedagogik fortsätter som tidigare att ombesörja 
vikarietillsättningen för kostverksamheten inom Vård- och äldreförvaltningen.          

Ärendet i sin helhet 
Utifrån kommunstyrelsens tidigare beslut är det inte möjligt att låta 
bemanningsenheten Pedagogik ligga kvar under Stadsledningskansliet. 
Stadsledningskansliet har tillsammans med berörda förvaltningar och fackliga 
organisationer diskuterat olika förslag och synpunkter kring den organisatoriska 
tillhörigheten. Stadsledningskansliets samlade bedömning och förslag är att 
flytta bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen. 
Bemanningsenheten Pedagogik ombesörjer vikarietillsättning till 
kostverksamheten inom Vård- och äldreförvaltningen vilket fungerar 
tillfredställande och är ett arbetssätt som bör fortsätta även i den nya 
organisationen.    

Vård- och äldrenämnden ställer sig bakom Stadsledningskansliets förslag och 
tillstyrker att bemanningsenheten Pedagogik organiseras under 
Grundskolenämnden.          

Beslutsunderlag 
1. Remiss – Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 2019-05-07 

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-06-12 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
Johan Wikander 
Ordförande 

Borås Stad 
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Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Pernilla Landström 
Handläggare 
033 358308 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-17 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00124 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss, organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka Stadsledningskansliets förslag 
gällande att grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för bemanningsenheten 
Pedagogik från och med 1 januari 2020. Det innebär bland annat att 
bemanningsenheten Pedagogik fortsätter som tidigare att ombesörja 
vikarietillsättningen för kostverksamheten inom Vård- och äldreförvaltningen.          

Ärendet i sin helhet 
Utifrån kommunstyrelsens tidigare beslut är det inte möjligt att låta 
bemanningsenheten Pedagogik ligga kvar under Stadsledningskansliet. 
Stadsledningskansliet har tillsammans med berörda förvaltningar och fackliga 
organisationer diskuterat olika förslag och synpunkter kring den organisatoriska 
tillhörigheten. Stadsledningskansliets samlade bedömning och förslag är att 
flytta bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen. 
Bemanningsenheten Pedagogik ombesörjer vikarietillsättning till 
kostverksamheten inom Vård- och äldreförvaltningen vilket fungerar 
tillfredställande och är ett arbetssätt som bör fortsätta även i den nya 
organisationen.    

Vård- och äldrenämnden ställer sig bakom Stadsledningskansliets förslag och 
tillstyrker att bemanningsenheten Pedagogik organiseras under 
Grundskolenämnden.          

Beslutsunderlag 
1. Remiss – Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 2019-05-07 

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-06-12 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
Johan Wikander 
Ordförande 

Borås Stad 
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Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-13 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00097 1.1.4.0 
 

  

 

Remiss-organisatorisk tillhörighet för bemanning 
Pedagogik 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden 
påtalar att det är viktigt att utrymme finns för årlig utvärdering.                     

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande att bemanning 
pedagogik förläggs till Förskoleförvaltningen.      

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. 
Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 
äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 
funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019.  

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 
Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 
organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 
årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 
tillhörighet. Vård- och äldrenämnden skickade under våren 2018 ett 
initiativärende till Kommunstyrelsen som föranledda att man gjorde en översyn 
av den centrala bemanningsorganisationen med inriktning att decentralisera 
verksamheten.  

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 
800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad). Förvaltningarna 
som bemanning Pedagogik servar med vikarier är Grundskoleförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, 
Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, Servicekontoret och Vård-och 
äldreförvaltningen (kost). 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 
till Grundskoleförvaltningen från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden 
tillstyrker förslaget och påtalar att det är viktigt att utrymme finns för årlig 
utvärdering.              
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Beslutsunderlag 
1. Remiss – Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik                               

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Beslutsunderlag 
1. Remiss – Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik                               

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Linda Andersson 
Handläggare 
033 357637 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-18 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00097 2.3.3.25 
 

  

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
 Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända 
densamma till Stadsledningskansliet.              

Ärendet i sin helhet 
Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
Pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, Kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i Fritid och folkhälsa. 

Det finns en fördel med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen, inte minst för att det finns en god kunskap om 
verksamhetens behov och förutsättningar.  

Dock är det viktigt att Grundskoleförvaltningen säkerställer kvaliteten som en 
oberoende neutral part för samtliga förvaltningar som är beroende av 
bemanningsenheten, så att inte uppdraget ”bara” tillgodoser förvaltningens eget 
behov. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsledningskansliet/Per Olsson Personalchef, per.olsson@boras.se 
 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr FOFN 2019-00097 2.3.3.25 

Yttrande över remiss - Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända 
densamma till Stadsledningskansliet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden förutsätter att Kommunstyrelsen ser över 
kostnadsfördelningen utifrån ett nyttjandeperspektiv.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
Pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, Kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i Fritid och folkhälsa. 

Det finns en fördel med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen, inte minst för att det finns en god kunskap om 
verksamhetens behov och förutsättningar.  

Dock är det viktigt att Grundskoleförvaltningen säkerställer kvaliteten som en 
oberoende neutral part för samtliga förvaltningar som är beroende av 
bemanningsenheten, så att inte uppdraget ”bara” tillgodoser förvaltningens eget 
behov.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-06-24.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Lovisa Gustafsson (M) 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-06-25. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr FOFN 2019-00097 2.3.3.25 

Yttrande över remiss - Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända 
densamma till Stadsledningskansliet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden förutsätter att Kommunstyrelsen ser över 
kostnadsfördelningen utifrån ett nyttjandeperspektiv.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
Pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, Kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i Fritid och folkhälsa. 

Det finns en fördel med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen, inte minst för att det finns en god kunskap om 
verksamhetens behov och förutsättningar.  

Dock är det viktigt att Grundskoleförvaltningen säkerställer kvaliteten som en 
oberoende neutral part för samtliga förvaltningar som är beroende av 
bemanningsenheten, så att inte uppdraget ”bara” tillgodoser förvaltningens eget 
behov.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-06-24.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Lovisa Gustafsson (M) 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-06-25. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Grundskolenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt 
Skollagen och andra skolförfattningar. 
 
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom som nämnden ansvarar för. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Ansvarar för bemanningsenheten Pedagogik. Gäller från och med 2020-01-01 
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b 

Centrala samverkansgruppen 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-26 

 
 

  
 

§ 70 Organisationstillhörighet för bemanning Pedagogik 
Vid förra CSG-sammanträdet, § 62, beslutades att de fackliga organisationerna skulle 
få tillgång till remissvaren och att ärendet skulle återkomma vid dagens sammanträde.  

Arbetsgivarens förslag till beslut är att den organisatoriska tillhörigheten för 
Bemanningsenheten Pedagogik blir på Grundskolenämnden.  

Vision säger nej till arbetsgivarens förslag. De anser att Servicekontoret är den 
naturliga förvaltningen eftersom de handhar liknande uppgifter såsom: gatuunderhåll, 
fastighetsunderhåll, dataservice, löneservice, lokalvård m.m. 

 

 

Vid protokollet 

Agneta S. Larsson 

 

Justerat elektroniskt den 7 oktober 2019 

Svante Stomberg, ordförande 

Hasse Brännmar, Vision 

Annika Samuelsson, Saco-rådet 

Tommi Wärme, Lärarförbundet 

Towe Norder, Lärarnas Riksförbund 

Anna Ross Leü/Martina Liljegärd, Kommunal 

 

 

 

 

Rätt utdraget betygar: 

 

Agneta S. Larsson 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-11-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00844 3.3.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Prisjustering VA-taxa 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att VA-taxans förbrukningsavgifter höjs med 8 % från och med 1 januari 2020. 

Kommunfullmäktige godkänner att Kommunstyrelsen finansierar kostnader för 
sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av Gässlösa.     

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Anderas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.         

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2020 föreslå en höjning av VA-
taxans förbrukningsavgifter med 8 %. Bolaget ansöker nu om 
Kommunfullmäktiges godkännande. 

VA-taxehöjningen behövs för att täcka kapitalkostnaderna som uppstår då det 
nya avloppsreningsverket är i drift. Det finns ett behov av att byta ut gamla VA-
ledningar i snabbare takt för att öka leveranssäkerheten samt förbättrande 
åtgärder i dricksvattenproduktionen för att öka säkerhet, kvantitet och kvalitet. 
Dessutom är det prisökningar på produkterna som behövs för att rena 
avloppsvattnet och producera dricksvatten. 

VA-taxans nivå förutsätter att Borås Stad står för kostnaderna som uppstår i 
samband med sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av 
Gässlösa. Kostnaderna tas i takt med att de upparbetas. Totalt beräknas dessa 
kostnader uppgå till 80 miljoner kronor fördelade enligt nedan:  

År 2019: 19 miljoner kronor 

År 2020: 45 miljoner kronor 

År 2021: 19 miljoner kronor 

          Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-11-11 
2. PM Sanering/rivning av Gässlösa avloppsreningsverk, Borås Energi och 
Miljö AB, 2019-11-05 
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Centrala samverkansgruppen 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-26 

 
 

  
 

§ 70 Organisationstillhörighet för bemanning Pedagogik 
Vid förra CSG-sammanträdet, § 62, beslutades att de fackliga organisationerna skulle 
få tillgång till remissvaren och att ärendet skulle återkomma vid dagens sammanträde.  

Arbetsgivarens förslag till beslut är att den organisatoriska tillhörigheten för 
Bemanningsenheten Pedagogik blir på Grundskolenämnden.  

Vision säger nej till arbetsgivarens förslag. De anser att Servicekontoret är den 
naturliga förvaltningen eftersom de handhar liknande uppgifter såsom: gatuunderhåll, 
fastighetsunderhåll, dataservice, löneservice, lokalvård m.m. 

 

 

Vid protokollet 

Agneta S. Larsson 

 

Justerat elektroniskt den 7 oktober 2019 

Svante Stomberg, ordförande 

Hasse Brännmar, Vision 

Annika Samuelsson, Saco-rådet 

Tommi Wärme, Lärarförbundet 

Towe Norder, Lärarnas Riksförbund 

Anna Ross Leü/Martina Liljegärd, Kommunal 

 

 

 

 

Rätt utdraget betygar: 

 

Agneta S. Larsson 

Nr 167
Prisjustering VA-taxa 2020

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-11-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00844 3.3.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Prisjustering VA-taxa 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att VA-taxans förbrukningsavgifter höjs med 8 % från och med 1 januari 2020. 

Kommunfullmäktige godkänner att Kommunstyrelsen finansierar kostnader för 
sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av Gässlösa.     

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Anderas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.         

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2020 föreslå en höjning av VA-
taxans förbrukningsavgifter med 8 %. Bolaget ansöker nu om 
Kommunfullmäktiges godkännande. 

VA-taxehöjningen behövs för att täcka kapitalkostnaderna som uppstår då det 
nya avloppsreningsverket är i drift. Det finns ett behov av att byta ut gamla VA-
ledningar i snabbare takt för att öka leveranssäkerheten samt förbättrande 
åtgärder i dricksvattenproduktionen för att öka säkerhet, kvantitet och kvalitet. 
Dessutom är det prisökningar på produkterna som behövs för att rena 
avloppsvattnet och producera dricksvatten. 

VA-taxans nivå förutsätter att Borås Stad står för kostnaderna som uppstår i 
samband med sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av 
Gässlösa. Kostnaderna tas i takt med att de upparbetas. Totalt beräknas dessa 
kostnader uppgå till 80 miljoner kronor fördelade enligt nedan:  

År 2019: 19 miljoner kronor 

År 2020: 45 miljoner kronor 

År 2021: 19 miljoner kronor 

          Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-11-11 
2. PM Sanering/rivning av Gässlösa avloppsreningsverk, Borås Energi och 
Miljö AB, 2019-11-05 

2019-11-11 Dnr KS 2019-00844 3.3.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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3. PM VA-taxan 2020, Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-04  
4. Framställan Borås Energi och Miljö AB, 2019-09-25 
5. Styrelseprotokoll Borås Energi och miljö AB, 2019-09-19 
  

Samverkan 
- 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-11-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00844 3.3.2.0 

  
 Kommunfullmäktige 
 

Prisjustering VA-taxa 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att VA-taxans förbrukningsavgifter höjs med 8 % 5,5 procent från och med 1 
januari 2020. 

Kommunstyrelsen uppdrar stadsledningskansliet att redovisa alternativa 
finansieringsmodeller till saneringskostnaderna för de små slamlagunerna samt 
sanering och rivning av Gässlösa. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2020 föreslå en höjning av VA-
taxans förbrukningsavgifter med 8 %. Bolaget ansöker nu om 
Kommunfullmäktiges godkännande.  

Inför Kommunstyrelsesammanträdet 2017-08-21 framställde Borås Energi- och 
Miljö AB en begäran om ökning av VA-taxan med 5,5 procent, en ökning med 
3 procent utöver den ”Branschgenomsnittliga” höjningen. Skälet till denna 
höjning meddelade bolaget var att fondera kapital till det nya 
avloppsreningsverket.  

Inför budgetår 2019 framställde bolaget ytterligare en ökning av VA-taxan. 
Skälet till denna ökning uppgavs vara kapitalkostnader för det nya 
avloppsreningsverket, ett behov av att byta ut gamla VA-ledningar, samt 
förbättrande åtgärder i bolagets dricksvattenproduktion för att öka säkerhet, 
kvantitet och kvalitet på dricksvattnet. Bolagets framställan om en ökning av 
VA-taxan med 11 procent godkändes av Kommunfullmäktige 2018-11-22. 

Borås- Energi och Miljö AB har nu framställt en begäran om att öka VA-taxans 
förbrukningsavgifter med 8 procent från och med 1 januari 2020. Skälet till 
denna framställan uppger bolaget vara kapitalkostnader för det nya 
avloppsreningsverket, behov att byta ut VA-ledningar i snabbare takt, samt 
förbättringsåtgärder i dricksvattenproduktionen för att öka säkerhet, kvantitet 
och kvalitet. 

Kommunstyrelsen bedömer att en ökning av VA-taxan med 5,5 procent över 
den ”Branschgenomsnittliga” höjningen inte är rimlig. Bolaget har redan 
kompenserats genom höjd VA-taxa inför verksamhetsår 2019, och därmed 
saknas skäl för att kompensera ytterligare en gång för de fördyrningar som 
EMC resulterat i. Borås Energi och Miljö AB uppger även att ett skäl till 
höjningen är en högre ambitionsnivå kring utbyte av gamla VA-ledningar. Det 
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3. PM VA-taxan 2020, Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-04  
4. Framställan Borås Energi och Miljö AB, 2019-09-25 
5. Styrelseprotokoll Borås Energi och miljö AB, 2019-09-19 
  

Samverkan 
- 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-11-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00844 3.3.2.0 

  
 Kommunfullmäktige 
 

Prisjustering VA-taxa 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att VA-taxans förbrukningsavgifter höjs med 8 % 5,5 procent från och med 1 
januari 2020. 

Kommunstyrelsen uppdrar stadsledningskansliet att redovisa alternativa 
finansieringsmodeller till saneringskostnaderna för de små slamlagunerna samt 
sanering och rivning av Gässlösa. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2020 föreslå en höjning av VA-
taxans förbrukningsavgifter med 8 %. Bolaget ansöker nu om 
Kommunfullmäktiges godkännande.  

Inför Kommunstyrelsesammanträdet 2017-08-21 framställde Borås Energi- och 
Miljö AB en begäran om ökning av VA-taxan med 5,5 procent, en ökning med 
3 procent utöver den ”Branschgenomsnittliga” höjningen. Skälet till denna 
höjning meddelade bolaget var att fondera kapital till det nya 
avloppsreningsverket.  

Inför budgetår 2019 framställde bolaget ytterligare en ökning av VA-taxan. 
Skälet till denna ökning uppgavs vara kapitalkostnader för det nya 
avloppsreningsverket, ett behov av att byta ut gamla VA-ledningar, samt 
förbättrande åtgärder i bolagets dricksvattenproduktion för att öka säkerhet, 
kvantitet och kvalitet på dricksvattnet. Bolagets framställan om en ökning av 
VA-taxan med 11 procent godkändes av Kommunfullmäktige 2018-11-22. 

Borås- Energi och Miljö AB har nu framställt en begäran om att öka VA-taxans 
förbrukningsavgifter med 8 procent från och med 1 januari 2020. Skälet till 
denna framställan uppger bolaget vara kapitalkostnader för det nya 
avloppsreningsverket, behov att byta ut VA-ledningar i snabbare takt, samt 
förbättringsåtgärder i dricksvattenproduktionen för att öka säkerhet, kvantitet 
och kvalitet. 

Kommunstyrelsen bedömer att en ökning av VA-taxan med 5,5 procent över 
den ”Branschgenomsnittliga” höjningen inte är rimlig. Bolaget har redan 
kompenserats genom höjd VA-taxa inför verksamhetsår 2019, och därmed 
saknas skäl för att kompensera ytterligare en gång för de fördyrningar som 
EMC resulterat i. Borås Energi och Miljö AB uppger även att ett skäl till 
höjningen är en högre ambitionsnivå kring utbyte av gamla VA-ledningar. Det 
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är inget självändamål att byta delar ur VA-ledningsnätet, utan behov för byte 
vid exempelvis läckage och ledningsbrott måste styra investeringstakten. 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att VA-taxans 
förbrukningsavgifter höjs med 5,5 procent från och med 1 januari 2020.  

Kommunstyrelsen vill även erinra Borås Energi- och Miljö AB att tidigare år 
har bolaget meddelat att deras kunder önskat ta del av prisavisering sex 
månader innan en ny taxa träder i kraft, med syftet att ta höjd för prisjustering i 
sin verksamhetsbudget. Kommunstyrelsen betonar vikten av att Borås Energi- 
och Miljö AB beaktar detta inför framtiden.  

VA-taxans nivå förutsätter att Borås Stad står för kostnaderna som uppstår i 
samband med sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av 
Gässlösa. Kostnaderna tas i takt med att de upparbetas. Totalt beräknas dessa 
kostnader uppgå till 80 miljoner kronor.      

Kommunstyrelsen har inte mottagit information kring vilka 
finansieringsalternativ som finns till hands för sanering av de små 
slamlagunerna och sanering och rivning av Gässlösa. De beräknade beloppen 
för saneringskostnader uppgår till, 

År 2019: 19 miljoner kronor 
År 2020: 45 miljoner kronor 
År 2021: 19 miljoner kronor 

Kommunstyrelsen noterar att Stadshuskoncernen redovisar ett överskott mot 
budget om 70,4 mnkr för budgetår 2019, alternativt ett prognostiserat resultat 
för koncernen om 66,8 mnkr. Dessutom har Borås Elnät AB obeskattade 
reserver om över en kvarts miljard kronor. Kommunstyrelsen bedömer att det 
finns skäl till att se över alternativ och möjlighet till finansiering av sanerings- 
och kostnaderna för rivning av Gässlösa.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-11-11 
2. PM Sanering/rivning av Gässlösa avloppsreningsverk, Borås Energi och 
Miljö AB, 2019-11-05 
3. PM VA-taxan 2020, Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-04 
4. Framställan Borås Energi och Miljö AB, 2019-09-25 
5. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2019-09-19 
  

Samverkan 
- 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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PM Sanering/rivning av Gässlösa 
avloppsreningsverk 
 
Inledning 
Inför rivningen, vid material- och miljöinventeringen av Gässlösa 
avloppsreningsverk, upptäcktes föroreningar i både byggnader och mark 
vilket innebär att området behöver saneras. Projektet omfattar därför rivning 
av byggnader och anläggningar tillhörande Gässlösa avloppsreningsverk samt 
sanering av omgivande mark.  
 
Föroreningar som vid provtagning har påträffats i mark, är bl a kvicksilver, 
PCB, bly, koppar, krom, alifater, aromater, dioxin och cyanid. Vid rivningen 
bör all ytlig jord (0-0,5m) utanför hårdgjorda områden provtas i syfte att 
bedöma om massorna kan lämnas kvar i området, återvinnas eller måste 
transporteras bort. I grundvattnet har höga halter av nickel och arsenik 
påträffats men sannolikt är grundvattnet förorenat av fler ämnen spritt över 
området. 
 

Rivning av byggnader och anläggningar 
Rivningen omfattar alla byggnader, konstruktioner, maskiner och utrustning 
inom arbetsområdet. Rivningsarbetena kommer att utföras efter indelning i 
tre områden: se situationsplan nedan  
 
Område ett, ”Gamla delen” belägen på fastigheten Gässlösa 5:15, innefattar 
äldre delar av reningsverket från år 1934, den gamla anläggningen har byggts 
ut i flera omgångar under 1940- till 1960-talet.  

Område två, ”Nya delen” belägen på fastigheten Hässlagärdet 2 och 5, som 
byggdes i början av 1970-talet.  

Område tre, ”Intill Viskan” beläget på fastigheten Huvagärdet 1, på vilken 
slam deponerades år 1945-1955. På 1960-talet anlades en 
klorkontaktbassäng här som på 1970-talet byggdes om till värmepump.  
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Sanering slamlaguner 
I samband med material- och miljöinventeringen av Gässlösa 
avloppsreningsverk upptäcktes tre områden med förorenad mark: Lilla 
slamlagunen, Slamlagunen VP och Stora slamlagunen. Granskning av 
historiska kartor visade att mellan åren 1945-1955 har industrislam lagts i 
dessa slamlaguner. 

 
Lilla slamlagunen  
Vid ledningsarbetena 2019 i Mårtensgatan och Gässlösavägen togs beslut om 
att sanera betydligt mer än själva ledningsgatan. Beslutet motiverades bl a av 
att genomfördes inte saneringen skulle omgivande förorenade massorna 
förorena ledningsgatan och man skulle i samband med rivningen av Gässlösa 
behöva sanera ledningsgatan igen och gräva upp Gässlösavägen igen med 
störningar för verksamheter och boende i närområdet som följd. Totalt har ca 
15.000 ton massor omhändertagits jämfört med beräkningen om att ca 6.600 
ton behövde saneras. 

 
Slamlagunen VP 
Slamlagunen VP ligger under byggnaden där värmepumpen står. I del 3 i 
situationsplanen ovan. Den lagun kommer att saneras i samband med 
rivningen av byggnaderna på Gässlösa avloppsreningsverk. 
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Stora slamlagunen 
Stora slamlagunen innehåller ca 25.000 ton förorenade massor och ligger 
otillgängligt ovanför Blå stjärnan. Stora slamlagunen ligger alltså inte inom 
området på Gässlösa som är aktuellt för sanering i detta skede.  

Stora slamlagunens påverkan på Viskan behöver upphöra inom fem år. 
Saneringen av Viskan kommer att starta inom 5 år ifrån att naturvårdsverket 
fattar beslut om bidrag för sanering av Viskan, vilket beräknas fattas under 
2020. Innan saneringen av Viskan startar behöver källor som riskerar att 
återförorena Viskan åtgärdas. Stora slamlagunen är en sådan källa vars 
påverkan på Viskan behöver åtgärdas. Först i det skedet kommer det 
eventuellt bli aktuellt med sanering, och tillhörande kostnader, av den stora 
slamlagunen. 

Miljöskulderna på Gässlösa har alltså byggts upp under lång tid. Den första 
verksamheten startade redan i början på 1930 talet och slamlagunerna 
uppstod på 1940-1950 talet. Borås Energi och Miljö tog dock inte över VA-
verksamheten förens 2011. 

 
Kostnader 
Borås Energi och Miljö har precis handlat upp och skickat tilldelningsbeslut till 
utvald entreprenör för rivningen och saneringen av Gässlösa. Därför finns det 
ingen slutlig tidsplan framtagen för projektet ännu. Preliminära kostnader och 
dess fördelning över tid är: 

• 2019, sanering Lilla slamlagunen. Kostnad 19 MSEK 

• 2020, rivning/sanering Gässlösa avloppsreningsverk. Kostnad 45 MSEK 

• 2021, rivning/sanering Gässlösa avloppsreningsverk. Kostnad 19 MSEK 

 

Borås Energi och Miljös mål med rivningen och saneringen 
är följande 
 

• Avgifta kretsloppet ifrån oönskade ämnen. Detta innebär att reducera 
mängden förorenade massor inom aktuellt område samt att förhindra 
risken för exponering och spridning av de föroreningar som påträffats i 
halter över FA och MKM.  

• Minimera utsläpp och spridning av oönskade ämnen till vatten och luft. 
Detta innebär att ha rutiner och utrustning för att förhindra störningar 
på yttre miljön, tex utsläpp till vatten och luft, buller men också 
minimera risker och konsekvenser för händelse av driftstörningar, spill, 
haverier eller brand.  

• Arbeta för att minimera uttaget av jungfruliga massor. Detta innebär 
att återanvända material och massor inom åtgärdsområdet men också 
återföra material/massor till kretsloppet, så långt som det är tekniskt 
och ekonomiskt möjligt.  
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• Separera material, massor och föroreningar så långt som det är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt. Detta för att möjliggöra återförande 
till kretsloppet eller säkerställa att oönskade ämnen/material inte 
återförs till kretsloppet genom säker hantering inom arbetsplatsen men 
också på avfallsanläggningen.  

• Deponering skall undvikas. Massor/material som ändå behöver 
deponeras ska hanteras ändamålsenligt.  

 
 
 
 
 
 
Borås 2019-11-05 
 
 
Ewa Bideberg 
TF VD 
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PM VA-taxan 2020  
 
Borås Energi och Miljö har fått en begäran från Kommunstyrelsen angående 
kompletteringar till beslutsförslaget för VA-taxa 2020. Det handlar om att 
förtydliga de kostnader som avviker mot den plan för VA-taxan som 
presenterades 2014.  
 
I beslutsförslaget för VA-taxan 2020 anges nedanstående fyra huvudskäl till 
taxeökning för 2020. Dessa har förtydligats med några exempel på kostnader 
i detta PM som inte låg med i planen för VA-taxan 2014. 
 

1. Avloppsreningsverket förväntas överlämnas från 
leverantörerna till Borås Energi och Miljö under hösten 2019. 
En av anledningarna till prisökningen är att vi nu betalar 
kapitalkostnader för det nya avloppsreningsverket.  

EMC har blivit fördyrat utifrån den ursprungliga planen med ca 500 MSEK 
varav ca 300 MSEK belastar VA- kollektivet. 

 
2. En annan bidragande anledning till att prisökningen sker är att 

vi ser ett behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare 
takt för att öka leveranssäkerheten.  

Sedan 2008 har förnyelsetakten av VA-ledningarna legat mellan 200 till 
400 år som ett snitt för samtliga ledningsslag i Borås. Det är ingen 
långsiktigt hållbar förnyelsetakt. Ökar vi inte den takten kommer VA-
kollektivet fortsätta att bygga upp en stor underhållsskuld. Genom 
analyser av ålder och material på ledningsnätet har en långsiktigt hållbar 
förnyelsetakt tagits fram. För VA-ledningsnätet i Borås är den ca 100 år 
för vattenledningarna och ca 180 år för spill- och dagvattenledningarna. 
Det innebär att dagens ambitionsnivå för reinvesteringar i ledningsnätet 
måste höjas från 30 MSEK/år till 50 SEK/år.  

 
3. Vi satsar också på förbättrande åtgärder i vår 

dricksvattenproduktion för att öka säkerhet, kvantitet och 
kvalitet på dricksvattnet. 

Att säkra dricksvattenproduktionen är ett ständigt pågående arbete och 
det finns flera olika åtgärder som måste genomföras. Den enskilt största 
som har genomförts är Borås Energi och Miljös tredje största investering 
genom tiderna som slutfördes våren 2019. Överföringsledningar Fristad, 
där vi byggde nya fjärrvärmeledningar till Fristad och samtidigt tog 
avloppsledningarna som låg i Öresjö, som är Borås Stads ytvattentäkt, ur 
drift och byggde nya markförlagda avloppsledningar istället. Detta för att 
minska risken att kontaminera vår ytvattentäkt med avloppsvatten. 
Kostnaden för detta projektet är ca 130 MSEK varav ca 60 MSEK belastar 
VA-kollektivet. 
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4. Vi har också prisökningar på produkterna vi behöver för att 
rena avloppsvattnet och producera dricksvatten. 

För att rena avloppsvatten och producera dricksvatten behövs det flera olika 
kemikalier. Den kemikalie som vi använder mest är fällningskemikalie. 
Kostnaderna för vår fällningskemikalie har de senaste två åren ökat med över 
16 %. I planen för VA-taxan för 2014 var kostnadsökningen prognostiserad 
till 2 % årligen. 
 
Sammanfattning 
Det finns många olika faktorer som påverkar kostnaderna för VA-kollektivet. 
Ovanstående är några exempel på sådan. Summerar vi de årliga kostnaderna 
av ovanstående faktorer så blir det ca 16 MSEK. 2019 är VA avgifterna 
(omsättningen) budgeterade till totalt ca 236 MSEK. De 16 MSEK i 
tillkommande kostnaderna som inte var med i planen för VA-taxan 2014 
motsvara alltså ca 7 % av omsättningen 2019.  
 
 
 
Borås 2019-11-04 
 
 
Ewa Bideberg 
TF VD 
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  Kommunfullmäktige 
 
 
BESLUTSFÖRSLAG  Prisjustering VA-taxa 2020 

  
 
 
 
Prisjustering VA-taxa 2020 
 
VA-taxan kommer att höjas med 8 % från och med 2020-01-01.  
Avloppsreningsverket förväntas överlämnas från leverantörerna till Borås 
Energi och Miljö under hösten 2019. En av anledningarna till prisökningen är 
att vi nu betalar kapitalkostnader för det nya avloppsreningsverket.  
 
En annan bidragande anledning till att prisökningen sker är att vi ser ett 
behov av att byta ut gamla VA-ledningar i snabbare takt för att öka 
leveranssäkerheten.  
 
Vi satsar också på förbättrande åtgärder i vår dricksvattenproduktion för att 
öka säkerhet, kvantitet och kvalitet på dricksvattnet. 
 
Vi har också prisökningar på produkterna vi behöver för att rena 
avloppsvattnet och producera dricksvatten. 
 
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 
besluta  
 
att  under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya  

VA-taxan för 2020 
 
att ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 8 % 
 från och med 2020-01-01. 
 
 
 
 
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 
 
 
Ewa Bideberg 
Tf VD 
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Louise Streiby 
033 357036 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Översyn av samtliga nämndreglementen i samband 
med ny mandatperiod 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat reglemente för Valnämnden enligt upprättat förslag.            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Valnämndens reglemente blev förbisett när beslut i ärendet om Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod fattades av 
kommunfullmäktige den 2019-06-19  § 125. I anledning härav behöver 
Kommunfullmäktige bekräfta revideringen av Valnämndens reglemente.          

Beslutsunderlag 
1.  Upprättad bilaga- Reglemente för Valnämnden (670)  
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 

 

Nr 168
Översyn av samtliga nämndreglementen i 
samband med ny mandatperiod

2019-10-28 Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Reglemente för Borås Stads Valnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), vallagstiftningen, andra lagar och författ-
ningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val föranledda av EU-medlemskapet m.m. val till Europaparlamentet 
samt folkomröstningar. Ny lydelse enligt vallagen 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Valnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), vallagstiftningen, andra lagar och författ-
ningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val föranledda av EU-medlemskapet m.m. val till Europaparlamentet 
samt folkomröstningar. Ny lydelse enligt vallagen 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Valnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, vallagstiftningen, andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.  
 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 
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501 80 Borås 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00779 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa ny förbundsordning för SÄRF att gälla från och med 1 januari 2020            

Sammanfattning 
SÄRFs Ägarråd har gett medlemskommunernas ekonomichefer i uppdrag att ta 
fram ett förslag till nya andelstal och SÄRF har därefter tagit fram en ny 
förbundsordning. Förslaget till ny förbundsordning innebär bl.a. att andelstalen 
som varit fasta sedan Marks kommun gick med 2009 ändras till att vara 91% 
baserat på antal invånare och 9% fördelat lika på medlemskommunerna. 
Övergången till nya andelstal kommer att ske med 20% nya andelstal årligen 
mellan åren 2020 till 2024 när den nya modellen är helt införd. SÄRFs direktion 
har antagit förslaget till ny förbundsordning på sitt möte 190925 och det skall 
därefter fastställas av medlemskommunerna.            

Ärendet i sin helhet 
SÄRFs Ägarråd gav i oktober 2017 i uppdrag till medlemskommunernas 
ekonomichefer att se över andelstalen i förbundet och komma med ett förslag 
till ny modell för kostnadsfördelningen. Ekonomichefsgruppen har därefter 
arbetat och presenterat olika inriktningar vid två Ägarråd och ett slutligt förslag 
på Ägarrådet 190426. Förslaget har sänts ut på remiss till medlemskommunerna 
190904 med mycket kort remisstid där Kommunstyrelsen lämnade svar 190916 
där man tillstyrkte förslaget med bara mindre ändringar av redaktionell karaktär. 

SÄRFs direktion har på sitt möte 190925 beslutat om ny förbundsordning 
enligt framtaget förslag. För att en ny förbundsordning skall gälla krävs att 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige fastställer den nya 
förbundsordningen. 

SÄRF bildades 1995 mellan kommunerna Bollebygd, Borås, Svenljunga, 
Tranemo och Borås. När förbundet bildades gick varje kommun in med sina 
kostnader utifrån de två senaste årens redovisade kostnader i egen regi. Inför år 
2000 omförhandlades andelstalen till 93% fördelat per invånare och 7% lika 
mellan kommunerna. 2009 gick Marks kommun med och kostnaderna fördelas 
med en fast procentandel per kommun och Marks kommun fick en fast 
procentandel baserat på sina kostnader när man gick in i förbundet. Övriga 

Nr 169
Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund

2019-10-28 Dnr KS 2019-00779 1.1.2.1 

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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kommuner fick en minskad kostnad per 2009. Sedan 2009 har dessa fasta 
procentsatser behållits. Marks kommun betalar mest per invånare. 

Förutom avgift enligt andelstalen finns även vissa särlösningar: Borås betalar 
årligen 1,3 mnkr för vattendyk, Tranemo 0,2 mnkr för bemanning i Limmared 
och Bollebygd 0,1 mnkr för stationen i Töllsjö. 

Alla kommuner, utom Marks kommun, betalar sammanlagt 0,6 mnkr för 
SÄRFs granskningar i bygglovs- och planarbetet. SÄRF är dock skyldiga att 
även biträda Marks kommun i dessa frågor. I den nya förbundsordningen 
kommer denna granskning att ingå i SÄRFs uppdrag till alla kommuner. 

Principerna och utgångspunkten för det av ekonomichefsgruppen framtagna 
förslaget är att alla kostnader för räddningstjänsten skall ingå i 
förbundsavgiften: Lokalkostnader, personalkostnader, kapitalkostnader, 
bygglovshantering samt kostnader för varor och tjänster. Historiska 
ingångsvärden har beaktats men bör inte gälla för evigt, även faktiska kostnader 
har beaktats i den mån det varit möjligt. Förslaget innebär att övergången till en 
ny kostnadsfördelningsmodell skall ske med 20% årligen från 2020 till 2024, 
d.v.s. under en femårsperiod. De nya andelstalen bygger också på att det finns 
stordriftsfördelar. Den stora kommunen har lägre kostnader per invånare för 
räddningstjänsten, visar jämförelser i Riket. 

Särlösningar bör undvikas men förslaget innebär att befintliga särlösningar får 
vara kvar. Det bör finnas möjlighet att ta in nya medlemmar och modellen bör 
hålla över tid. En ny kostnadsfördelningsmodell bör resultera i en rimlig 
avvägning mellan principer och olika (delvis motstridiga) utgångspunkter. 
Förslaget är en modell där 91% fördelas efter antal invånare och 9% fördelas 
lika mellan medlemskommunerna. För Borås Stad innebär den nya modellen att 
bidraget ökar från 82 mnkr till 85 mnkr under en 5-årsperiod, där 20% av 
ökningen arbetas in årligen mellan år 2020 och fram till år 2024. 

   

Beslutsunderlag 
1. Ny förbundsordning antaget av SÄRFs direktion 190925 
2. Protokollsutdrag SÄRFs direktion 190925 
3. Borås Stad remissvar antaget av Kommunstyrelsen 190916 
  
 

Expedieras till: susanne.kling@serf.se 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Förslag 
 
 
Antagen direktionen 2019-09-25 
Gäller from:  2020-01-01 

  

Förbundsordning 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundet har sitt 
säte i Borås. 

 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollebygds kommun, Borås Stad, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. 

 § Ändamål 
Kommunalförbundet ska med en gemensam ledning för medlemskommunernas räkning 
ansvara för förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och 
beredskap inom förbundets geografiska område genom att bereda människors liv, hälsa, 
egendom samt miljö, ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
Kommunalförbundet ska hålla en för medlemmarna ömsesidig räddningstjänst i ett för alla 
medlemmar lika grunduppdrag och i tilläggsuppdrag utifrån respektive kommunmedlems eller 
annan intressents behov. 
 
Samordningen syftar till att möta nya och förändrade krav och behov lokalt, regionalt samt 
nationellt. 

 § Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades 1995 på obestämd tid. 

 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

 § Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd för förbundsmedlemmarna.  
I direktionens uppgifter ingår utöver vad som följer i lag: 

 att leda och samordna kommunalförbundets verksamhet enligt gällande lagstiftning som 
omfattar kommunalförbundets uppdrag samt övrig verksamhet enligt 
förbundsordningen  

 att övervaka de av kommunalfullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten  

 att ekonomin efterlevs med god ekonomisk hushållning 
 att ansvara för kommunalförbundets löpande förvaltning rationellt och holistiskt 
 att handlägga ärenden rörande statsbidrag till medlemskommunernas kostnader för 

räddningstjänsten 
 att samverka myndighetsövergripande 
 att verka för en effektivare och rättssäker räddningstjänst 

Ytterligare uppgifter för direktionen finns i reglemente bilaga 1.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundet har sitt 
säte i Borås. 

 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollebygds kommun, Borås Stad, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. 

 § Ändamål 
Kommunalförbundet ska med en gemensam ledning för medlemskommunernas räkning 
ansvara för förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och 
beredskap inom förbundets geografiska område genom att bereda människors liv, hälsa, 
egendom samt miljö, ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
Kommunalförbundet ska hålla en för medlemmarna ömsesidig räddningstjänst i ett för alla 
medlemmar lika grunduppdrag och i tilläggsuppdrag utifrån respektive kommunmedlems eller 
annan intressents behov. 
 
Samordningen syftar till att möta nya och förändrade krav och behov lokalt, regionalt samt 
nationellt. 

 § Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades 1995 på obestämd tid. 

 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

 § Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd för förbundsmedlemmarna.  
I direktionens uppgifter ingår utöver vad som följer i lag: 

 att leda och samordna kommunalförbundets verksamhet enligt gällande lagstiftning som 
omfattar kommunalförbundets uppdrag samt övrig verksamhet enligt 
förbundsordningen  

 att övervaka de av kommunalfullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten  

 att ekonomin efterlevs med god ekonomisk hushållning 
 att ansvara för kommunalförbundets löpande förvaltning rationellt och holistiskt 
 att handlägga ärenden rörande statsbidrag till medlemskommunernas kostnader för 

räddningstjänsten 
 att samverka myndighetsövergripande 
 att verka för en effektivare och rättssäker räddningstjänst 

Ytterligare uppgifter för direktionen finns i reglemente bilaga 1.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 
Direktionen ska bestå av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  
Bollebygds kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
Borås Stad utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. 
Mark kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 
Svenljunga kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
Tranemo kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 
Ulricehamns kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en (1) mandatperiod om fyra år räknat fr.o.m. den 
1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
 
I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska 9 kap. 
3 och 7 §§ i kommunallagen (SFS 2017:725) tillämpas. 
 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande från Borås Stad och 
vice ordförande från övriga kommuner. 
 
Inom direktionen ska finnas ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande. 
 
Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den 
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. 

 § Kommunalförbundets uppdrag 
Kommunalförbundet ansvarar för medlemskommunernas räkning att fullgöra de uppgifter 
som det är obligatoriskt för en kommun enligt gällande lagstiftning: 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt förordningen (SFS 
2003:789) om skydd mot olyckor 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen (SFS 
2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
avseende information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsatser enligt 
Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor och enligt Lag (SFS 2015:233) om ändring i lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock den 
enskilda kommunen. 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Kommunalförbundet stödjer medlemskommunerna med: 
 att samverka och samarbeta enligt bestämmelserna i Lag (SFS 2006:544) om extra 

ordinära händelser om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

 att samverka och samarbeta i det kommunala ansvaret inom krisberedskap och civilt 
försvar samt att kommunalförbundet ska medverka och utvecklas i de delar som berör 
kommunalförbundets åtaganden inom dessa kommungemensamma intresseområden 

 att tidigt initieras i kommunernas plan och byggverksamhet enligt Plan- och bygglag 
(SFS 2010:900). Kommunalförbundet stödjer även kommunerna i kommunernas 
byggprocess främst vad avser granskning1 av bygglovs- och bygganmälansärenden samt 
medverkan i byggsamråd 

 att medverka i kommunernas psykiska och sociala omhändertagande efter olyckor, kriser 
eller extra ordinära händelser (till exempel Krisstöd) 

Tilläggstjänster  
I kommunalförbundets uppdrag ingår rätten att utföra uppgifter som ansluter till omnämnd 
lagstiftning eller på annat sätt omfattar säkerhetsåtgärder i medlemskommunerna.  
Det gäller främst: 

 Restvärdesräddning 
 Larmförmedling och automatlarm 
 Vattendykning 
 Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet 
 Teknisk service 
 Utbildning och information 
 Beredskap avseende akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet 

 
Tilläggstjänsterna ska i förekommande fall regleras genom avtal med respektive aktörer som 
efterfrågar tjänsterna. Om en förbundsmedlem önskar att kommunalförbundet i något avseende 
ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från kommunalförbundets 
gemensamma ambitionsnivå, ska kommunalförbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. 
Särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen. 
Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om 
utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter enligt denna 
paragraf. 

 § Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för 
räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 §. 
Handlingsprogrammet är en redovisning för invånare av kommunalförbundets ambitionsnivå 
vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommuner. 

                                                      
1 Denna kostnad har från1995 ersatts genom avtal. Från 2020 tillförs kostnaden som en höjning av 
förbundsbidraget.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Kommunalförbundet stödjer medlemskommunerna med: 
 att samverka och samarbeta enligt bestämmelserna i Lag (SFS 2006:544) om extra 

ordinära händelser om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

 att samverka och samarbeta i det kommunala ansvaret inom krisberedskap och civilt 
försvar samt att kommunalförbundet ska medverka och utvecklas i de delar som berör 
kommunalförbundets åtaganden inom dessa kommungemensamma intresseområden 

 att tidigt initieras i kommunernas plan och byggverksamhet enligt Plan- och bygglag 
(SFS 2010:900). Kommunalförbundet stödjer även kommunerna i kommunernas 
byggprocess främst vad avser granskning1 av bygglovs- och bygganmälansärenden samt 
medverkan i byggsamråd 

 att medverka i kommunernas psykiska och sociala omhändertagande efter olyckor, kriser 
eller extra ordinära händelser (till exempel Krisstöd) 

Tilläggstjänster  
I kommunalförbundets uppdrag ingår rätten att utföra uppgifter som ansluter till omnämnd 
lagstiftning eller på annat sätt omfattar säkerhetsåtgärder i medlemskommunerna.  
Det gäller främst: 

 Restvärdesräddning 
 Larmförmedling och automatlarm 
 Vattendykning 
 Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet 
 Teknisk service 
 Utbildning och information 
 Beredskap avseende akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet 

 
Tilläggstjänsterna ska i förekommande fall regleras genom avtal med respektive aktörer som 
efterfrågar tjänsterna. Om en förbundsmedlem önskar att kommunalförbundet i något avseende 
ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från kommunalförbundets 
gemensamma ambitionsnivå, ska kommunalförbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. 
Särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen. 
Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om 
utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter enligt denna 
paragraf. 

 § Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för 
räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 §. 
Handlingsprogrammet är en redovisning för invånare av kommunalförbundets ambitionsnivå 
vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommuner. 

                                                      
1 Denna kostnad har från1995 ersatts genom avtal. Från 2020 tillförs kostnaden som en höjning av 
förbundsbidraget.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 
Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 

 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar 
och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som 
budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna 
lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. 
 
Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före 
september månads utgång. 
 
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 
 
Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska 
utfärdas, se 14 §. 

 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt 7 och 11 §§. 
 
Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med 
angiven fördelningsgrund. 
 
Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om 
kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 

 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 
 
De kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas mellan 
kommunerna från och med budgetåret 2020 enligt principen 9/91. Det innebär en fast 
bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal 
per den 31 december föregående år i respektive medlemskommun. 
 
En successiv årlig omfördelning av medlemskommunernas bidragskostnader ska ske under en 
femårsperiod 2020-2024 för att därefter ligga i fas. Modellen beskrivs i bilaga 3. 
 
Ekonomiska särlösningar ska prövas endast om särskilda behov uppstår. Förhandlade lösningar 
ska baseras på olika förutsättningar från fall till fall. 
Förändringar av befintlig verksamhet som inte kan betraktas som löpande 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

verksamhetsförändring och som innebär betydande ekonomiska konsekvenser ska hanteras 
särskilt under budgetarbetet inför kommande år. För det fall att större verksamhetsförändringar 
eller investeringar aktualiseras som innebär att kostnaderna för kommunalförbundet ökar kan 
bidragsnivån från förbundsmedlemmarna behöva justeras. Modellen för kostnadsfördelning 
ligger dock fast. 
 
Respektive medlemskommun ska hålla för verksamheten nödvändiga och ändamålsenliga 
lokaler där respektive kommun är ålagda ansvar. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i 
särskilda avtal. Hyresnivån ska vara i nivå med respektive kommuns självkostnad för att 
tillhandahålla lokalen. 
 
Del av förbundets kostnader kan täckas utifrån medlemskommunernas efterfrågan enligt 7 § 
samt andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det skapar 
mervärde. 
 
Om kommunalförbundet på begäran av medlemskommun enligt 7 § utför nivåhöjande insatser 
utöver vad som följer av kommunalförbundet beslutade handlingsprogram ska kostnaderna för 
sådana insatser ersättas fullt ut av vederbörande kommun. 
 
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna i övrigt har godkänt. 
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar enligt fördelningsregeln i 
denna paragraf. 
 
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 § Kostnader som överstiger den kommunala självrisken 
Vid stora räddningsinsatser svarar den drabbade kommunen för kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken för statlig ersättning. Den drabbade kommunens skatteunderlag ligger till 
grund för statsbidragsansökan. 

 § Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor inom förbundets verksamhetsområde.  
Myndighetstaxor bereds av direktionen och beslut fattas av respektive kommunfullmäktige. 

 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
Kommunalförbundet ska enligt Kommunallag (SFS 2017:725) 8 kap. 9 § på webbplatsen ha en 
anslagstavla som lättillgängligt kan särskiljas från övrigt innehåll. 
 
Anslagstavlan ska innehålla: 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

verksamhetsförändring och som innebär betydande ekonomiska konsekvenser ska hanteras 
särskilt under budgetarbetet inför kommande år. För det fall att större verksamhetsförändringar 
eller investeringar aktualiseras som innebär att kostnaderna för kommunalförbundet ökar kan 
bidragsnivån från förbundsmedlemmarna behöva justeras. Modellen för kostnadsfördelning 
ligger dock fast. 
 
Respektive medlemskommun ska hålla för verksamheten nödvändiga och ändamålsenliga 
lokaler där respektive kommun är ålagda ansvar. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i 
särskilda avtal. Hyresnivån ska vara i nivå med respektive kommuns självkostnad för att 
tillhandahålla lokalen. 
 
Del av förbundets kostnader kan täckas utifrån medlemskommunernas efterfrågan enligt 7 § 
samt andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det skapar 
mervärde. 
 
Om kommunalförbundet på begäran av medlemskommun enligt 7 § utför nivåhöjande insatser 
utöver vad som följer av kommunalförbundet beslutade handlingsprogram ska kostnaderna för 
sådana insatser ersättas fullt ut av vederbörande kommun. 
 
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna i övrigt har godkänt. 
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar enligt fördelningsregeln i 
denna paragraf. 
 
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 § Kostnader som överstiger den kommunala självrisken 
Vid stora räddningsinsatser svarar den drabbade kommunen för kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken för statlig ersättning. Den drabbade kommunens skatteunderlag ligger till 
grund för statsbidragsansökan. 

 § Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor inom förbundets verksamhetsområde.  
Myndighetstaxor bereds av direktionen och beslut fattas av respektive kommunfullmäktige. 

 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
Kommunalförbundet ska enligt Kommunallag (SFS 2017:725) 8 kap. 9 § på webbplatsen ha en 
anslagstavla som lättillgängligt kan särskiljas från övrigt innehåll. 
 
Anslagstavlan ska innehålla: 
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 direktionens sammanträdesdagar, ärendelista och direktionens justerade protokoll 
 tillkännagivande om direktionens sammanträdesdatum vid vilken budget ska fastställas  
 information om beslutade taxor och avgifter 
 kungörelser, tillkännagivanden och annan information med stöd av lag eller annan 

författning  
 upplysningar om hur beslut kan överklagas 

 
Kommunalförbundet anvisar allmänheten möjlighet att ta del av anslagstavlans innehåll i entrén 
Borås brandstation. 

 § Förbundsmedlemmarnas insyn och styrning i förbundets 
ekonomi och verksamhet 

Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 
 
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
 
Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen i 
respektive medlemskommun. Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun 
företräder medlemskommunen om inget annat beslutats. 
 
Förbundsordföranden inbjuder styrande kommunalpolitiker samt eventuellt berörda tjänstemän 
två (2) gånger per år till Medlemsråd om inget annat är påkallat. 

 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av 

 ledamot i direktionen 
 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

 § Närvarorätt 
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
 
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentlig. Offentlighet vid 
budgetsammanträdet regleras i 14 §. 

 § Arvoden 
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer ska utgå enligt den största 
kommunens arvodesbestämmelser. 
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 § Revisorer 
Medlemskommunerna ska utse en (1) revisor vardera. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 
 
För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  
 
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
 
Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i 
dess helhet. 

 § Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre (3) kalenderår räknat 
från slutet av det år då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet. 

 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden enligt 20 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation. 
 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 11 § tillämpas. 
 
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess 
helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 
slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
 
Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
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 § Revisorer 
Medlemskommunerna ska utse en (1) revisor vardera. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 
 
För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  
 
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
 
Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i 
dess helhet. 

 § Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre (3) kalenderår räknat 
från slutet av det år då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet. 

 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden enligt 20 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation. 
 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 11 § tillämpas. 
 
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess 
helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 
slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
 
Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
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Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

 § Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras i domstol. 

 § Upptagande av ny medlem i förbundet 
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i förbundet ska hanteras enligt följande. 
 
Ansökan tillställs förbundets direktion. 
Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till respektive kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem. 
 
Direktionen beslutar och kommunfullmäktige fastställer om erforderliga ändringar i 
förbundsordningen. 

 § Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlag (1990:782). Direktionen får genom avtal med 
medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen 
samt att vara arkivdepå.
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Bilaga 1 

Reglemente för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds förbundsdirektion 

1 § Förbundsdirektionens uppgifter 

1.1 
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 
verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

1.2 
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 
kommunalförbundet enligt förbundsordningen och inom ramen för detta för sådana särskilda 
uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 
förbundsordningen. 

1.3 
Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att 
bereda människors liv, hälsa, egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen ansvarar för att 
räddningstjänsten ges förutsättningar att vara ändamålsenligt ordnad så att räddningsinsatser kan 
genomföras rättssäkert, effektivt och proportionerligt.  

1.4 
Direktionen har att inom förbundsordningens ram tillgodose medlemskommuns önskemål om 
nivåhöjande tjänster utöver vad som beslutats i kommunalförbundets handlingsprogram. 

1.5 
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras 
på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den 
samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till 
uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, 
i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt 
sätt. 

1.6 
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast 
möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa 
sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen. 

1.7 
Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten. 

1.8 
Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten. 
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Bilaga 1 

Reglemente för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds förbundsdirektion 

1 § Förbundsdirektionens uppgifter 

1.1 
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 
verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

1.2 
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 
kommunalförbundet enligt förbundsordningen och inom ramen för detta för sådana särskilda 
uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 
förbundsordningen. 

1.3 
Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att 
bereda människors liv, hälsa, egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen ansvarar för att 
räddningstjänsten ges förutsättningar att vara ändamålsenligt ordnad så att räddningsinsatser kan 
genomföras rättssäkert, effektivt och proportionerligt.  

1.4 
Direktionen har att inom förbundsordningens ram tillgodose medlemskommuns önskemål om 
nivåhöjande tjänster utöver vad som beslutats i kommunalförbundets handlingsprogram. 

1.5 
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras 
på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den 
samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till 
uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, 
i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt 
sätt. 

1.6 
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast 
möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa 
sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen. 

1.7 
Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten. 

1.8 
Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten. 
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1.9 
Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 
förbundsmedlemmarnas krets. 

1.10 
Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 
förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika frågor 
som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna över den 
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med 
förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske. 

1.11 
Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för sådana tjänster som enligt författning 
inte ska tillhandhållas utan avgift. Enligt beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen ska taxor för 
myndighetsutövning fastställas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

1.12 
Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse att 
tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och svarar 
för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga 
organisationer. 

1.13 
Direktionen kan fatta beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden, vilket innebär att ett förslag 
vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. 
Direktionen är beslutsför när minst fyra (4) av sex (6) medlemskommuner är närvarande.  

1.14 
Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen. 

 § Direktionens sammansättning 

2.1 
Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare som utses på sätt som framgår av 
förbundsordningen. 

2.2 
Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande på sätt som framgår av 
förbundsordningen. 

 § Ersättarnas tjänstgöring 

3.1 
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 

3.2 
För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för 
ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20-21 november 2019

B 3190

 Sida 12 av 15 

 

 

Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring med anledning av jäv i ett ärende har åter rätt att 
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 

 § Sammanträde 

4.1 
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. 

4.2 
Personalföreträdare har rätt att närvara vid sammanträde enligt Kommunallag (SFS 2017:725) 7 
kap. 10-19 §§. Direktionen beslutar om antalet personalföreträdare. 

 § Kallelse 

5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

5.3 
Kallelsen skall utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 § Justering av protokoll 

6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 

6.2 
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 § Reservation 
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3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring med anledning av jäv i ett ärende har åter rätt att 
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 

 § Sammanträde 

4.1 
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. 

4.2 
Personalföreträdare har rätt att närvara vid sammanträde enligt Kommunallag (SFS 2017:725) 7 
kap. 10-19 §§. Direktionen beslutar om antalet personalföreträdare. 

 § Kallelse 

5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

5.3 
Kallelsen skall utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 § Justering av protokoll 

6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 

6.2 
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 § Reservation 
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7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justering av protokollet. 

 § Delgivning 

8.1 
Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller vice ordföranden, med 
kommunalförbundets chef eller med annan som direktionen bestämmer. 

 § Undertecknande av handlingar 

9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 
ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av kommunalförbundets chef eller 
direktionens sekreterare.  
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  Bilaga 2 

Reglemente för revisionen 

 § Organisation 
Kommunalförbundet ska ha sex (6) revisorer, som väljs enligt bestämmelser i 
förbundsordningen. Ordförande utses av revisorerna själva. 

 § Revisorernas uppgifter 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 

 § Budget 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 

 § Sakkunniga 
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs. 
 
Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också 
de sakkunniga som biträder revisorerna. 

 § Sammanträden 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för att fullgöra 
revisionsuppdraget. Ordföranden får även kalla anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 
Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning 
och om jäv ska tas upp i protokoll. 

 § Arkiv 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

 § Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med 
vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger 
vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet. 
De sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. 
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  Bilaga 2 

Reglemente för revisionen 

 § Organisation 
Kommunalförbundet ska ha sex (6) revisorer, som väljs enligt bestämmelser i 
förbundsordningen. Ordförande utses av revisorerna själva. 

 § Revisorernas uppgifter 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 

 § Budget 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 

 § Sakkunniga 
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs. 
 
Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också 
de sakkunniga som biträder revisorerna. 

 § Sammanträden 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för att fullgöra 
revisionsuppdraget. Ordföranden får även kalla anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 
Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning 
och om jäv ska tas upp i protokoll. 

 § Arkiv 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

 § Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med 
vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger 
vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet. 
De sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. 

 Sida 15 av 15 

 

 

Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Bilaga 3 

Fördelningsmodell av medlemskommunernas 
bidragskostnader 

 § Grundläggande fördelningsmodell 
Alla kostnader och intäkter kopplat till medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet utgår 
från kommunalförbundets uppdrag med kostnader för lokaler, personalkostnader, 
kapitalkostnader, kostnader för varor och tjänster samt intäkter. 
Medlemskommunernas bidragskostnader enligt fastställd budget ska fördelas enligt principen 
9/91 från och med 2020. Det innebär en fast bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 
91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal per den 31 december föregående år i respektive 
medlemskommun. 

 § Omfördelningsmodell av bidragskostnader 2020-2024 
En övergång från tidigare modell till en ny grundmodell innebär en omfördelning av 
medlemskommunernas bidragskostnader under en femårsperiod 2020-2024 för att därefter ligga 
i fas från och med 2025. Förändringen fram till att grundprincipen 9/91 är genomförd, innebär 
att andelstalen omfördelas med 20 % för varje år under perioden och resulterar i en ny 
fördelningsnyckel för varje enskilt år. 
 
Omfördelningsmodell: 2020: 20 % 
2021: 40 % 
2022: 60 % 
2023: 80 % 
2024: 100 % 

 § Särlösningar 
Utöver kostnader enligt fördelningsnyckeln ska befintliga särlösningar som betalas av respektive 
kommun inte omprövas. 

 § Framtid 
Verksamhetsförändringar som inte kan betraktas som löpande och som innebär ekonomiska 
konsekvenser ska hanteras i särskild ordning enligt 11 § Förbundsordningen. Anpassning till 
förändringar och ökad komplexitet kan ske löpande över tid. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-16 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00779  

 
Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 
 

Till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss 
Förbundsordning Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
Dnr 2019-000417 

Beslut 
Borås Stads ställer sig bakom förslaget till ny förbundsordning i Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund och lämnar nedanstående kommentarer. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad ställer sig bakom upprättat förslag till ny förbundsordning för Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Borås Stad anser att förslaget till ny förbundsordning är upprättat enligt 
förändringarna i Kommunallagen samt att det stämmer med framtaget förslag 
när det gäller de förändrade andelstalen. 

På sidan 3 önskar vi att det skall stå ”Borås Stad” och att ”Borås kommun” inte 
används i avtalet.  

§ 11 om kostnadsfördelning ligger i linje med vad som presenterades för 
Medlemsrådet 2019-04-26. Noteras bör dock att den succesiva övergången 
under perioden 2020-2024 presenteras i bilaga 3 och inte i bilaga 1. 

§ 15 formaliserar ”Medlemsrådet” och dess möten, vilket är bra och tydligt. 

En viss otydlighet finns i Bilaga 1 ”Reglemente för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänsts förbundsdirektion” där punkten 2.3 är ny och handlar om att 
Direktionen kan fatta beslut med kvalificerad majoritet i samtliga ärenden. Man 
kan tänka sig ett förtydligande om vad man menar med kvalificerad majoritet. 

 
 
KOMMMUNSTYRELSEN 
 
 
 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 
   Ekonomichef 
 
 
Expedieras till: susanne.kling@serf.se 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 
   Ekonomichef 
 
 
Expedieras till: susanne.kling@serf.se 
 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 
 

Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Antagen av direktionen: 2019-09-25 
 
 
Gäller från och med: 2020-01-01 
 
 

 § Namn och säte  
Kommunalförbundets namn är Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundet har sitt 
säte i Borås.  

 § Medlemmar  
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollebygds kommun, Borås Stad, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun.  

 § Ändamål  
Kommunalförbundet ska med en gemensam ledning för medlemskommunernas räkning ansvara 
för förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och beredskap 
inom förbundets geografiska område genom att bereda människors liv, hälsa, egendom samt 
miljö, ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  
  
Kommunalförbundet ska hålla en för medlemmarna ömsesidig räddningstjänst i ett för alla 
medlemmar lika grunduppdrag och i tilläggsuppdrag utifrån respektive kommunmedlems eller 
annan intressents behov.  
  
Samordningen syftar till att möta nya och förändrade krav och behov lokalt, regionalt samt 
nationellt.  

 § Varaktighet  
Kommunalförbundet bildades 1995 på obestämd tid.  

 § Organisation  
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  

 § Förbundsdirektion  
Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd för förbundsmedlemmarna.  I 
direktionens uppgifter ingår utöver vad som följer i lag:  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 2 av 16  

 

• att leda och samordna kommunalförbundets verksamhet enligt gällande lagstiftning som 
omfattar kommunalförbundets uppdrag samt övrig verksamhet enligt 
förbundsordningen 

• att övervaka de av kommunalfullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten   

• att ekonomin efterlevs med god ekonomisk hushållning  
• att ansvara för kommunalförbundets löpande förvaltning rationellt och holistiskt  
• att handlägga ärenden rörande statsbidrag till medlemskommunernas kostnader för 

räddningstjänsten  

• att samverka myndighetsövergripande  
• att verka för en effektivare och rättssäker räddningstjänst Ytterligare uppgifter för 

direktionen finns i reglemente bilaga 1.   
  
Direktionen ska bestå av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.   
Bollebygds kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.   
Borås Stad utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare.  
Mark kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
Svenljunga kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.   
Tranemo kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
Ulricehamns kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en (1) mandatperiod om fyra år räknat fr.o.m. den 
1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.  
  
I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska 9 kap. 
3 och 7 §§ i kommunallagen (SFS 2017:725) tillämpas.  
  
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande från Borås Stad och 
vice ordförande från övriga kommuner.  
  
Inom direktionen ska finnas ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande.  
  
Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den 
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet.  

 § Kommunalförbundets uppdrag  
Kommunalförbundet ansvarar för medlemskommunernas räkning att fullgöra de uppgifter 
som det är obligatoriskt för en kommun enligt gällande lagstiftning:  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 3 av 16  

 

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt förordningen (SFS 
2003:789) om skydd mot olyckor  

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen (SFS 
2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor  

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
avseende information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsatser enligt 
Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor och enligt Lag (SFS 2015:233) om ändring i lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock den 
enskilda kommunen.  

Kommunalförbundet stödjer medlemskommunerna med:  

• att samverka och samarbeta enligt bestämmelserna i Lag (SFS 2006:544) om extra 
ordinära händelser om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap  

• att samverka och samarbeta i det kommunala ansvaret inom krisberedskap och civilt 
försvar samt att kommunalförbundet ska medverka och utvecklas i de delar som berör 
kommunalförbundets åtaganden inom dessa kommungemensamma intresseområden  

• att tidigt initieras i kommunernas plan och byggverksamhet enligt Plan- och bygglag 
(SFS 2010:900). Kommunalförbundet stödjer även kommunerna i kommunernas 
byggprocess främst vad avser granskning1 av bygglovs- och bygganmälansärenden samt 
medverkan i byggsamråd  

• att medverka i kommunernas psykiska och sociala omhändertagande efter olyckor, kriser 
eller extra ordinära händelser (till exempel Krisstöd)  

Tilläggstjänster   
I kommunalförbundets uppdrag ingår rätten att utföra uppgifter som ansluter till omnämnd 
lagstiftning eller på annat sätt omfattar säkerhetsåtgärder i medlemskommunerna.  Det 
gäller främst:  

• Restvärdesräddning  
• Larmförmedling och automatlarm  
• Vattendykning  
• Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet  
• Teknisk service  

                                                 
1 Denna kostnad har från 1995 ersatts genom avtal. Från 2020 tillförs kostnaden som en höjning av 
förbundsbidraget.   
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 4 av 16  

 
• Utbildning och information  
• Beredskap avseende akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet  

  
Tilläggstjänsterna ska i förekommande fall regleras genom avtal med respektive aktörer som 
efterfrågar tjänsterna. Om en förbundsmedlem önskar att kommunalförbundet i något avseende 
ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från kommunalförbundets 
gemensamma ambitionsnivå, ska kommunalförbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål.  
Särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen. 
Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om 
utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter enligt denna 
paragraf.  

 § Planeringsprocess  
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för 
räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 §.  
Handlingsprogrammet är en redovisning för invånare av kommunalförbundets ambitionsnivå 
vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommuner.  
  
Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna.  

 § Budgetprocess  
Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar 
och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som 
budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna 
lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången.  
  
Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före 
september månads utgång.  
  
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.  
  
Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska 
utfärdas, se 14 §.  

 § Andel i tillgångar och skulder  
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt 7 och 11 §§.  
  
Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med 
angiven fördelningsgrund.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 5 av 16  

  
Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om 
kommunalförbundet skulle komma att upplösas.  

 § Kostnadsfördelning  
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.  
  
De kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas mellan 
kommunerna från och med budgetåret 2020 enligt principen 9/91. Det innebär en fast 
bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal 
per den 31 december föregående år i respektive medlemskommun.  
  
En successiv årlig omfördelning av medlemskommunernas bidragskostnader ska ske under en 
femårsperiod 2020-2024 för att därefter ligga i fas. Modellen beskrivs i bilaga 3.  
  
Ekonomiska särlösningar ska prövas endast om särskilda behov uppstår. Förhandlade lösningar 
ska baseras på olika förutsättningar från fall till fall.  
Förändringar av befintlig verksamhet som inte kan betraktas som löpande 
verksamhetsförändring och som innebär betydande ekonomiska konsekvenser ska hanteras 
särskilt under budgetarbetet inför kommande år. För det fall att större verksamhetsförändringar 
eller investeringar aktualiseras som innebär att kostnaderna för kommunalförbundet ökar kan 
bidragsnivån från förbundsmedlemmarna behöva justeras. Modellen för kostnadsfördelning 
ligger dock fast.  
  
Respektive medlemskommun ska hålla för verksamheten nödvändiga och ändamålsenliga lokaler 
där respektive kommun är ålagda ansvar. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i särskilda 
avtal. Hyresnivån ska vara i nivå med respektive kommuns självkostnad för att tillhandahålla 
lokalen.  
  
Del av förbundets kostnader kan täckas utifrån medlemskommunernas efterfrågan enligt 7 § 
samt andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det skapar  
mervärde.  
  
Om kommunalförbundet på begäran av medlemskommun enligt 7 § utför nivåhöjande insatser 
utöver vad som följer av kommunalförbundet beslutade handlingsprogram ska kostnaderna för 
sådana insatser ersättas fullt ut av vederbörande kommun.  
  
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna i övrigt har godkänt.  
  
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar enligt fördelningsregeln i 
denna paragraf.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 6 av 16  

  
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande.  

 § Kostnader som överstiger den kommunala självrisken  
Vid stora räddningsinsatser svarar den drabbade kommunen för kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken för statlig ersättning. Den drabbade kommunens skatteunderlag ligger till 
grund för statsbidragsansökan.  

 § Taxor och avgifter  
Förbundsdirektionen beslutar om taxor inom förbundets verksamhetsområde.   
Myndighetstaxor bereds av direktionen och beslut fattas av respektive Kommunfullmäktige.  

 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden  
Kommunalförbundet ska enligt Kommunallag (SFS 2017:725) 8 kap. 9 § på webbplatsen ha en 
anslagstavla som lättillgängligt kan särskiljas från övrigt innehåll.  
  
Anslagstavlan ska innehålla:  

• direktionens sammanträdesdagar, ärendelista och direktionens justerade protokoll  
• tillkännagivande om direktionens sammanträdesdatum vid vilken budget ska fastställas   
• information om beslutade taxor och avgifter  
• kungörelser, tillkännagivanden och annan information med stöd av lag eller annan 

författning   

• upplysningar om hur beslut kan överklagas  
  
Kommunalförbundet anvisar allmänheten möjlighet att ta del av anslagstavlans innehåll i entrén 
Borås brandstation.  

 § Förbundsmedlemmarnas insyn och styrning i förbundets ekonomi och 
verksamhet  

Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  
  
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  
  
Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen i 
respektive medlemskommun. Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun 
företräder medlemskommunen om inget annat beslutats.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 7 av 16  

 

Förbundsordföranden inbjuder styrande kommunalpolitiker samt eventuellt berörda tjänstemän 
två (2) gånger per år till Medlemsråd om inget annat är påkallat.  

 § Initiativrätt  
Ärenden i direktionen får väckas av  

• ledamot i direktionen  
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  

 § Närvarorätt  
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  
  
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentlig. Offentlighet vid 
budgetsammanträdet regleras i 14 §.  

 § Arvoden  
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer ska utgå enligt den största 
kommunens arvodesbestämmelser.  

    
 § Revisorer  

Medlemskommunerna ska utse en (1) revisor vardera.  
  
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen.  
  
För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.   
  
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen.  
  
Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i 
dess helhet.  

 § Utträde  
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre (3) kalenderår räknat 
från slutet av det år då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 8 av 16  

  
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet.  

 § Likvidation och upplösning  
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden enligt 20 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation.  
  
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.  
  
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 11 § tillämpas.  
  
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.  
  
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess 
helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 
slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.  
  
Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  
  
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.  

 § Tvister  
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras i domstol.  

 § Upptagande av ny medlem i förbundet  
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i förbundet ska hanteras enligt följande.  
  
Ansökan tillställs förbundets direktion.  
Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till respektive kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem.  
  
Direktionen beslutar och kommunfullmäktige fastställer om erforderliga ändringar i 
förbundsordningen.  

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

  

Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 9 av 16  

 § Arkivbildning  
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlag (1990:782). Direktionen får genom avtal med 
medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen 
samt att vara arkivdepå. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

  

Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 9 av 16  

 § Arkivbildning  
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlag (1990:782). Direktionen får genom avtal med 
medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen 
samt att vara arkivdepå. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

  

Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 10 av 16  

  

Bilaga 1  

Reglemente för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
förbundsdirektion  

1 § Förbundsdirektionens uppgifter  
1.1  
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 
verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  

1.2  
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 
kommunalförbundet enligt förbundsordningen och inom ramen för detta för sådana särskilda 
uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 
förbundsordningen.  

1.3  
Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att 
bereda människors liv, hälsa, egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen ansvarar för att 
räddningstjänsten ges förutsättningar att vara ändamålsenligt ordnad så att räddningsinsatser kan 
genomföras rättssäkert, effektivt och proportionerligt.   

1.4  
Direktionen har att inom förbundsordningens ram tillgodose medlemskommuns önskemål om 
nivåhöjande tjänster utöver vad som beslutats i kommunalförbundets handlingsprogram.  

1.5  
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras 
på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den 
samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till 
uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, 
i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt 
sätt.  

1.6  
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast 
möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa 
sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen.  

1.7  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 11 av 16  

 

Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten.  

1.8  
Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten.  
1.9 
Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 
förbundsmedlemmarnas krets.  

1.10  
Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 
förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika frågor 
som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna över den 
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med 
förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske.  

1.11  
Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för sådana tjänster som enligt författning 
inte ska tillhandhållas utan avgift. Enligt beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen ska taxor för 
myndighetsutövning fastställas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.  

1.12  
Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse att 
tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och svarar 
för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga 
organisationer.  

1.13  
Direktionen kan fatta beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden, vilket innebär att ett förslag 
vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster.  
Direktionen är beslutsför när minst fyra (4) av sex (6) medlemskommuner är närvarande.   

1.14  
Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen.  

 § Direktionens sammansättning  
2.1  
Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare som utses på sätt som framgår av 
förbundsordningen.  

2.2  
Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande på sätt som framgår av 
förbundsordningen.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 12 av 16  

 § Ersättarnas tjänstgöring  
3.1  
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.  

3.2  
För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för 
ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.  
3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

3.4  
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring med anledning av jäv i ett ärende har åter rätt att 
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.  

3.5  
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet.  

 § Sammanträde  
4.1  
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.  

4.2  
Personalföreträdare har rätt att närvara vid sammanträde enligt Kommunallag (SFS 2017:725) 7 
kap. 10-19 §§. Direktionen beslutar om antalet personalföreträdare.  

 § Kallelse  
5.1  
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

5.2  
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

5.3  
Kallelsen skall utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.  

5.4  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

5.5  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 13 av 16  

 § Justering av protokoll  
6.1  
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.  

6.2  
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  

 § Reservation  
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justering av protokollet.  

 § Delgivning  
8.1  
Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller vice ordföranden, med 
kommunalförbundets chef eller med annan som direktionen bestämmer.  

 § Undertecknande av handlingar  
9.1  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 
ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av kommunalförbundets chef eller 
direktionens sekreterare.    



kommunfullmäktiges handlingar  |  20-21 november 2019

 B 3207

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

  

Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 14 av 16  

  Bilaga 2  

Reglemente för revisionen  

 § Organisation  
Kommunalförbundet ska ha sex (6) revisorer, som väljs enligt bestämmelser i 
förbundsordningen. Ordförande utses av revisorerna själva.  

 § Revisorernas uppgifter  
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal 
verksamhet.  

 § Budget  
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.  

 § Sakkunniga  
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs.  
  
Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också 
de sakkunniga som biträder revisorerna.  

 § Sammanträden  
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för att fullgöra 
revisionsuppdraget. Ordföranden får även kalla anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 
Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning 
och om jäv ska tas upp i protokoll.  

 § Arkiv  
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.  

 § Revisionsberättelse  
Revisionsberättelse avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med 
vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger 
vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund    Sida 15 av 16  

De sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen.  
Bilaga 3  

Fördelningsmodell av medlemskommunernas 
bidragskostnader  

 § Grundläggande fördelningsmodell  
Alla kostnader och intäkter kopplat till medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet utgår 
från kommunalförbundets uppdrag med kostnader för lokaler, personalkostnader, 
kapitalkostnader, kostnader för varor och tjänster samt intäkter.  
Medlemskommunernas bidragskostnader enligt fastställd budget ska fördelas enligt principen  
9/91 från och med 2020. Det innebär en fast bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att  
91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal per den 31 december föregående år i respektive 
medlemskommun.  

 § Omfördelningsmodell av bidragskostnader 2020‐2024  
En övergång från tidigare modell till en ny grundmodell innebär en omfördelning av 
medlemskommunernas bidragskostnader under en femårsperiod 2020-2024 för att därefter ligga 
i fas från och med 2025. Förändringen fram till att grundprincipen 9/91 är genomförd, innebär 
att andelstalen omfördelas med 20 % för varje år under perioden och resulterar i en ny 
fördelningsnyckel för varje enskilt år.  
  

Omfördelningsmodell:  2020: 20 %  
2021: 40 %  
2022: 60 %  
2023: 80 %  
2024: 100 %  

 § Särlösningar  
Utöver kostnader enligt fördelningsnyckeln ska befintliga särlösningar som betalas av respektive 
kommun inte omprövas.  

 § Framtid  
Verksamhetsförändringar som inte kan betraktas som löpande och som innebär ekonomiska 
konsekvenser ska hanteras i särskild ordning enligt 11 § Förbundsordningen. Anpassning till 
förändringar och ökad komplexitet kan ske löpande över tid.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00856 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hemlöshetskartläggning 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kompletteringen av hemlöshetskartläggningen 2018 läggs till handlingarna            

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2019 att återremittera ärendet till 
Individ- och familjeomsorgsnämnden för att kompletteras med analys om 
effekter av kommunens gjorda insatser och förslag på åtgärder. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden skriver i sitt svar att: Den nationella 
hemlöshetskartläggningen genomförs vart femte år. I Borås Stad görs den varje 
år. Det kan konstateras att hemlöshetskartläggningen inte ger en heltäckande 
bild av hemlösheten. Det finns stora svårigheter i att göra effektanalyser årligen 
utifrån de aktiviteter och åtgärder som pågår eller genomförts, då förändring tar 
tid och detta är ett långsiktigt arbete. Förslag på åtgärder utanför befintliga 
budgetramar efterfrågas och förslaget gällande ”Ansvarsfördelning och process 
kopplat till sociala bostäder” är en sådan framåtsyftande åtgärd. I förslaget 
belyses ett flertal av utvecklingsområdena och konkreta förslag på omfattande 
förbättringar beskrivs. 
 
   

Beslutsunderlag 
1. Komplettering av hemlöshetskartläggning 2018, nr 150 
   
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

Nr 170
Komplettering av hemlöshetskartläggning 2018

2019-10-28 Dnr KS 2018-00856 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-08-21 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 109 Dnr IFON 2018-00196 1.2.3.25 

Hemlöshetskartläggning 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna komplettering av hemlöshetskartläggning 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har återremitterats till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att 
kompletteras med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag 
på åtgärder.  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera 
aktiviteter utifrån programmets utvecklingsområden har genomförts eller pågår.  
Kommunfullmäktige efterfrågar analys om kommunens insatser har konkreta 
effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. Den nationella 
hemlöshetskartläggningen genomförs vart femte år. I Borås Stad görs den varje 
år. Det kan konstateras att hemlöshetskartläggningen inte ger en heltäckande 
bild av hemlösheten. Det finns stora svårigheter i att göra effektanalyser årligen 
utifrån de aktiviteter och åtgärder som pågår eller genomförts, då förändring tar 
tid och detta är ett långsiktigt arbete.  

 

Förslag på åtgärder utanför befintliga budgetramar efterfrågas och förslaget 
gällande ”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder” är en 
sådan framåtsyftande åtgärd. I förslaget belyses ett flertal av 
utvecklingsområdena och konkreta förslag på omfattande förbättringar 
beskrivs.       

Beslutsunderlag 
1. Återremiss – Hemlöshetskartläggning 2018 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-08-21 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 109 Dnr IFON 2018-00196 1.2.3.25 

Hemlöshetskartläggning 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna komplettering av hemlöshetskartläggning 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har återremitterats till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att 
kompletteras med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag 
på åtgärder.  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera 
aktiviteter utifrån programmets utvecklingsområden har genomförts eller pågår.  
Kommunfullmäktige efterfrågar analys om kommunens insatser har konkreta 
effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. Den nationella 
hemlöshetskartläggningen genomförs vart femte år. I Borås Stad görs den varje 
år. Det kan konstateras att hemlöshetskartläggningen inte ger en heltäckande 
bild av hemlösheten. Det finns stora svårigheter i att göra effektanalyser årligen 
utifrån de aktiviteter och åtgärder som pågår eller genomförts, då förändring tar 
tid och detta är ett långsiktigt arbete.  

 

Förslag på åtgärder utanför befintliga budgetramar efterfrågas och förslaget 
gällande ”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder” är en 
sådan framåtsyftande åtgärd. I förslaget belyses ett flertal av 
utvecklingsområdena och konkreta förslag på omfattande förbättringar 
beskrivs.       

Beslutsunderlag 
1. Återremiss – Hemlöshetskartläggning 2018 

 

 

 

 

 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-08-21 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00196 1.2.3.25 
 

  

 

Komplettering Hemlöshetskartläggning 2018  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna komplettering av hemlöshetskartläggning 2018.  

Sammanfattning 
Ärendet har återremitterats till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att 
kompletteras med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag 
på åtgärder.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera 
aktiviteter utifrån programmets utvecklingsområden har genomförts eller pågår.  
Kommunfullmäktige efterfrågar analys om kommunens insatser har konkreta 
effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. Den nationella 
hemlöshetskartläggningen genomförs vart femte år. I Borås Stad görs den varje 
år. Det kan konstateras att hemlöshetskartläggningen inte ger en heltäckande 
bild av hemlösheten. Det finns stora svårigheter i att göra effektanalyser årligen 
utifrån de aktiviteter och åtgärder som pågår eller genomförts, då förändring tar 
tid och detta är ett långsiktigt arbete.  
 
Förslag på åtgärder utanför befintliga budgetramar efterfrågas och förslaget 
gällande ”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder” är en 
sådan framåtsyftande åtgärd. I förslaget belyses ett flertal av 
utvecklingsområdena och konkreta förslag på omfattande förbättringar 
beskrivs.               

Ärendet i sin helhet 
Ärendet har återremitterats till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att 
kompletteras med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag 
på åtgärder.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. 
Programmet är indelat i fyra målområden och ett specifikt område utifrån 
barnperspektivet. Nedan följer en komplettering till tidigare lämnad redovisning 
Kompletteringen baseras delvis på nytt material som inte fanns då analys av 
hemlöshetskartläggning som genomfördes av nämnden november 2018. 
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Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas 
insatser efter behov.  
Uppföljning av arbetssättet ”Bostad först” har skett i maj 2019. Beslut fattades 
att samarbetet med AB Bostäder ska fortsätta enligt överenskommelsen som nu 
gäller, det vill säga de grundläggande formerna för ”Bostad först”. Dialog sker 
kring hur fler personer kan ta del av ”Bostad först”.  
 
Nämnden initierade en arbetsgrupp för att analysera behov av akutboende och 
utveckling av andra insatser. Senhösten 2018 bestämdes att Klintesvängs 
inriktning skulle förändras. Numera är boendet enbart till för drogfria personer 
som är akut hemlösa. Arbetsgruppen följde upp akutboendet på Badhusgatan. 
Uppföljningen resulterade i beslut att akutboendet skulle ha öppet året runt från 
och med 2019. Arbetsmetoden har ändrats, så att när en person använt 
akutboendet i 10 dagar görs, efter ansökan, numera en bedömning av behovet 
och därmed möjlighet att beviljas fler nätter på akutboendet eller någon annan 
lämplig insats. Arbetssättet ger bättre möjligheter att stödja personen till en 
långsiktig boendelösning.  
 
Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad 
inför utskrivning.  
Arbete med att upprätta en rutin för samverkan med frivården kommer att vara 
klar under hösten 2019. Förutsättningar för ett nytt drogfritt stödboende 
utreddes under 2018 och i augusti 2019 kommer Lars Kaggsgatans drogfria 
stödboende att öppna.  
 
Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för 
dem som är i boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden.  
Utifrån analys har konstaterats att det inte är alla personer som får insatsen 
socialt kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt som har en 
handlingsplan för hur de ska få eget kontrakt.  
 
Utveckling av samverkansformer med budget- och skuldrådgivning genom 
Konsument Borås, försörjningsenheten och Överförmyndaren kommer att 
fortsätta utifrån ett helhetsperspektiv från och med hösten 2019.  
 
När det gäller behov av att utveckla sociala kontrakt hänvisas till förslaget 
”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder”. Utveckling för 
sociala kontrakt bör ske inom ramen för detta förslag.   
 
Syftet med ”Boskola” är att träna sig i att hantera och behålla sin bostad. Detta 
syfte tillgodoses idag genom trepartssamtal mellan hyresvärd, hyresgäst och 
boendesociala enheten samt genom boendesocialt stöd.  
 
Målområde 4: Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.   
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Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas 
insatser efter behov.  
Uppföljning av arbetssättet ”Bostad först” har skett i maj 2019. Beslut fattades 
att samarbetet med AB Bostäder ska fortsätta enligt överenskommelsen som nu 
gäller, det vill säga de grundläggande formerna för ”Bostad först”. Dialog sker 
kring hur fler personer kan ta del av ”Bostad först”.  
 
Nämnden initierade en arbetsgrupp för att analysera behov av akutboende och 
utveckling av andra insatser. Senhösten 2018 bestämdes att Klintesvängs 
inriktning skulle förändras. Numera är boendet enbart till för drogfria personer 
som är akut hemlösa. Arbetsgruppen följde upp akutboendet på Badhusgatan. 
Uppföljningen resulterade i beslut att akutboendet skulle ha öppet året runt från 
och med 2019. Arbetsmetoden har ändrats, så att när en person använt 
akutboendet i 10 dagar görs, efter ansökan, numera en bedömning av behovet 
och därmed möjlighet att beviljas fler nätter på akutboendet eller någon annan 
lämplig insats. Arbetssättet ger bättre möjligheter att stödja personen till en 
långsiktig boendelösning.  
 
Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad 
inför utskrivning.  
Arbete med att upprätta en rutin för samverkan med frivården kommer att vara 
klar under hösten 2019. Förutsättningar för ett nytt drogfritt stödboende 
utreddes under 2018 och i augusti 2019 kommer Lars Kaggsgatans drogfria 
stödboende att öppna.  
 
Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för 
dem som är i boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden.  
Utifrån analys har konstaterats att det inte är alla personer som får insatsen 
socialt kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt som har en 
handlingsplan för hur de ska få eget kontrakt.  
 
Utveckling av samverkansformer med budget- och skuldrådgivning genom 
Konsument Borås, försörjningsenheten och Överförmyndaren kommer att 
fortsätta utifrån ett helhetsperspektiv från och med hösten 2019.  
 
När det gäller behov av att utveckla sociala kontrakt hänvisas till förslaget 
”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder”. Utveckling för 
sociala kontrakt bör ske inom ramen för detta förslag.   
 
Syftet med ”Boskola” är att träna sig i att hantera och behålla sin bostad. Detta 
syfte tillgodoses idag genom trepartssamtal mellan hyresvärd, hyresgäst och 
boendesociala enheten samt genom boendesocialt stöd.  
 
Målområde 4: Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.   
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Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar det vräkningsförebyggande 
arbetet. En arbetsgrupp träffas regelbundet för att diskutera hur vi gemensamt 
kan undanröja hinder för kvarboende i de enskilda fallen. Deltagare i 
arbetsgruppen är representanter från Försörjningsstöd Arbetslivsförvaltningen, 
Myndighet Barn och unga, Myndighet Vuxen/Unga vuxna Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen. En analys kring detta arbete har visat att gruppens 
mandat inte är lika starkt som tidigare, vilket har försvårat arbetet. Detta 
behöver ses över i samverkan på strategisk nivå.  
 
Beträffande sociala kontrakt och stöd att hantera sin ekonomi hänvisas till 
målområde 3.  
 
Barnperspektivet: I officiell statistik framgår ytterst få barn som vräkts. I 
analysen av kartläggningen har förts en dialog och information har framkommit 
att barnfamiljer ofta väljer att flytta från bostaden innan de vräks. De gör detta 
val för att undvika att komma än längre från hyresmarknaden. Här krävs en 
strategisk diskussion för att undvika att barn drabbas av flytt i samband med 
vräkningsföreläggande som kunnat undvikas genom annat arbetssätt.  
  
Gällande bostadsförsörjningen i Borås Stad så har de kommunala 
bostadsbolagens ansvar att medverka till att det finns bostäder för utsatta och 
svaga grupper. I ”Borås Stads Riktlinjer för bostadsförsörjning” har det 
tydliggjorts att de kommunala bostadsbolagen ska godta att försörjningsstöd 
och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
Gällande tydligare hemlöshetskartläggning så har en brukarrevision genomförts 
på Klintesväng under 2019. Brukarrevisionen har genomförts med målgrupp 
inom hemlöshetssituation 1 som berörs av programmet. En mer omfattande 
kartläggning av hemlösa/bostadslösa utanför socialtjänstens område är ett 
uppdrag som inte ingår i programmet mot hemlöshet.  
 
Effekter och åtgärder: Kommunfullmäktige efterfrågar kompletterande analys 
av kommunens insatser har konkreta effekter, och förslag på åtgärder. Den 
nationella hemlöshetskartläggningen genomförs vart femte år. I Borås görs den 
varje år. Det kan konstateras att hemlöshetskartläggningen inte ger en 
heltäckande bild av hemlösheten. Det finns även stora svårigheter i att göra 
effektanalyser årligen utifrån de aktiviteter och åtgärder som pågår eller 
genomförts, då förändring tar tid och detta är ett långsiktigt arbete. Nämnden 
överväger att föreslå Kommunstyrelsen att endast göra kartläggning vartannat 
år samt förlägga den vid samma tidsperiod (april) som Socialstyrelsen genomför 
den nationella kartläggningen.  
 
Förslaget gällande ”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder” 
innehåller flera framåtsyftande åtgärder utanför budget där ett flertal av 
utvecklingsområdena belyses och där konkreta förslag på omfattande 
förbättringar beskrivs.  
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Beslutsunderlag 
1. Återremiss – Hemlöshetskartläggning 2018                                

Samverkan 
Ärendet har 2019-08-15 samverkats med de fackliga organisationerna.  

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

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 
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Beslutsunderlag 
1. Återremiss – Hemlöshetskartläggning 2018                                

Samverkan 
Ärendet har 2019-08-15 samverkats med de fackliga organisationerna.  

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

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jon Hjärne 
Handläggare 
0768888300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna       

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.      

Sammanfattning  
 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade.           

Ärendet i sin helhet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

Nr 171
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2019

2016-10-28 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 

 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  

 

  

 

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period.     
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verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 

 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  

 

  

 

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period.     
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 30 juni 2019 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 30 juni 2019   
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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PROTOKOLLSANTECKNING  

 
 
Ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  
  
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
  
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 
  
I rapporten framgår det att beslut om korttidsvistelse inte har kunnat verkställas då lämplig plats in 
kunnat erbjudas. Vi förväntar oss att det i framtiden tydligare framgår i rapporten vad som är 
orsaken till plats inte har kunnat erbjudas, samt om möjligheten att placera externt har efterforskats. 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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PROTOKOLLSANTECKNING  

 
 
Ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  
  
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
  
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 
  
I rapporten framgår det att beslut om korttidsvistelse inte har kunnat verkställas då lämplig plats in 
kunnat erbjudas. Vi förväntar oss att det i framtiden tydligare framgår i rapporten vad som är 
orsaken till plats inte har kunnat erbjudas, samt om möjligheten att placera externt har efterforskats. 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  

 

 

 
Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 
 

 
Sida 
1(4) 

Datum 
 
2019-10-28 

 

 
 
 
Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X     

      

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 112 K 

  X Kontaktfamilj 292 K 

      

IFO Vuxen/Unga vuxna X     

      

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

383 K 

  X  314 K 

  X  145 K 

  X  352 K 

      

      

  X Kontaktperson 306 K 

  X  210 M 

  X  213 M 

      

  X Hemtjänst 255 M 

      



kommunfullmäktiges handlingar  |  20-21 november 2019

B 3220

4(2) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Vård- och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 733 K 

  X Vård & omsorgsboende 510 K 

  X Vård & omsorgsboende 508 K 

  X Vård & omsorgsboende 425 K 

  X Vård & omsorgsboende 309 K 

  X Vård & omsorgsboende 239 K 

  X Vård & omsorgsboende 174 M 

  X Vård & omsorgsboende 104 K 

  X Dagverksamhet 91 K 

      

      

      

      

Analys 
 

Arbetslivsnämnden 
Inga ej verkställda beslut  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades sju stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras två ej 
verkställda 

beslut. 

Gällande beslutet avseende kontaktperson är skälet till att det inte är verkställt att det 

hittills inte har funnits någon lämplig kontaktperson som matchar behovet. Arbete 

pågår för att tillgodose behovet. 

Sedan beslutet gäller kontaktfamilj fattades har två matchningar gjorts. Det första 

hann aldrig verkställas då uppdraget avslutades på initiativ av barnets familjehem vid 

uppstart. Gällande den andra matchningen ändrade sig uppdragstagaren i sista stund, 

varför insatsen aldrig kom igång. Familjehemsenheten letar efter ny uppdragstagarare. 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Vård- och äldrenämnden  X Vård & omsorgsboende 733 K 

  X Vård & omsorgsboende 510 K 

  X Vård & omsorgsboende 508 K 

  X Vård & omsorgsboende 425 K 

  X Vård & omsorgsboende 309 K 

  X Vård & omsorgsboende 239 K 

  X Vård & omsorgsboende 174 M 

  X Vård & omsorgsboende 104 K 

  X Dagverksamhet 91 K 

      

      

      

      

Analys 
 

Arbetslivsnämnden 
Inga ej verkställda beslut  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades sju stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras två ej 
verkställda 

beslut. 

Gällande beslutet avseende kontaktperson är skälet till att det inte är verkställt att det 

hittills inte har funnits någon lämplig kontaktperson som matchar behovet. Arbete 

pågår för att tillgodose behovet. 

Sedan beslutet gäller kontaktfamilj fattades har två matchningar gjorts. Det första 

hann aldrig verkställas då uppdraget avslutades på initiativ av barnets familjehem vid 

uppstart. Gällande den andra matchningen ändrade sig uppdragstagaren i sista stund, 

varför insatsen aldrig kom igång. Familjehemsenheten letar efter ny uppdragstagarare. 

4(3) 

Det har emellertid varit svårt att finna lämplig uppdragstagare utifrån att 
vårdnadshavaren har specifika krav på den blivande kontaktfamiljen. 

Antalet ej verkställda beslut fortsätter att minska, troligtvis kan det bero på den nu än 

mer noggranna bedömningen vid beslut om kontaktfamilj eller kontaktperson. 
Dessutom har Familjehemsenheten under en period haft mer resurser till rekrytering 
av 

uppdragstagare, vilket också lett till minskade väntetider för barnen/de unga. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fortsätter att sammanställa ej verkställda beslut 

månadsvis som en aktivitet i förvaltningens egenkontroll. Detta för att tydligare kunna 

se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna. 

 

Sociala omsorgsnämnden 
 
Socialpsykiatri 

Bostad med särskild service enligt SoL 

Under andra kvartalet 2019 rapporterades fyra beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda, varav ett av dessa verkställts under rapporteringsperioden. Plats 
har ännu ej erbjudits på grund av platsbrist på Borås Stads psykiatriboenden. 

 

Två av besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande bor i bostad med 
särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.  

 

Resterande brukare vistas för närvarande i annan heldygnsomsorg till dess lämplig 
plats kan erbjudas i Borås Stads psykiatriboenden. 

 

Kontaktperson 

Tre beslut om kontaktperson har rapporterats som icke verkställda under andra 
kvartalet 2019. Två av ärendena har avslutats under rapporteringsperioden. 
Kvarvarande ärenden har ej kunnat verkställas då det saknas lämplig kontaktperson. 

 

Hemtjänst 

Ett beslut om hemtjänst har rapporterats som icke verkställda under andra kvartalet 
2019. Den enskilde vill ej att hemtjänsten kommer på i förväg bokade tider. Flertalet 
möten har genomförts för att försöka motivera den enskilde att ta emot insatsen. 

 

Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har nio beslut som inte verkställts inom tre 
månader. 

Vilket är ett färre än föregående period. Åtta beslut gäller insatsen vård- och 
omsorgsboende, 

ett gäller insatsen dagverksamhet. Orsaken till varför besluten inte verkställts ligger 
inte i att det 
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saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i andra orsaker som anges 
nedan. 

Av de åtta beslut gällande vård- och omsorgsboende som inte verkställts är det två 
personer 

som bor i ordinärt boende och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders 
period, 

men tackat nej på grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål. En 
av dessa 

personer är nytillkommen och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda 
beslut. 

Sex personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för tillfället 
fungerar 

bra hemma med insatser. Detta är en person färre än förra perioden, då en person 
avsagt sig 

insatsen. Detta är ett led i att biståndshandläggarna har börjat arbeta mer metodiskt 
med att 

följa upp icke verkställda beslut. Av de sex ovanstående personerna som tackat nej till 
erbjudande, är det ingen som vill avsäga sig insatsen trots att de inte har för avsikt att 
flytta. En av 

dessa personer bor på ett trygghetsboende. 

Den person vars dagverksamhetsbeslut rapporterats som icke verkställt är en ny 
person. Personen har fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men 
tackat nej på grund av att 

erbjudandet inte matchar hens specifika önskemål. I juni fick hen sitt önskemål 
uppfyllt men 

har trots det valt att påbörja insatsen först efter sommaren. 
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saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i andra orsaker som anges 
nedan. 

Av de åtta beslut gällande vård- och omsorgsboende som inte verkställts är det två 
personer 

som bor i ordinärt boende och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders 
period, 

men tackat nej på grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål. En 
av dessa 

personer är nytillkommen och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda 
beslut. 

Sex personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för tillfället 
fungerar 

bra hemma med insatser. Detta är en person färre än förra perioden, då en person 
avsagt sig 

insatsen. Detta är ett led i att biståndshandläggarna har börjat arbeta mer metodiskt 
med att 

följa upp icke verkställda beslut. Av de sex ovanstående personerna som tackat nej till 
erbjudande, är det ingen som vill avsäga sig insatsen trots att de inte har för avsikt att 
flytta. En av 

dessa personer bor på ett trygghetsboende. 

Den person vars dagverksamhetsbeslut rapporterats som icke verkställt är en ny 
person. Personen har fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men 
tackat nej på grund av att 

erbjudandet inte matchar hens specifika önskemål. I juni fick hen sitt önskemål 
uppfyllt men 

har trots det valt att påbörja insatsen först efter sommaren. 

1 (2) 
 

 

 
 
 
 
Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 

  
Datum 
 
2019-10-28 

 

 
 
Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 30 juni 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 480 M 

  X  403 M 

  X  401 K 

  X  1523 M 

  X  240 M 

  X  178 M 

  X  223 M 

  X  278 K 

  X  257 K 

  X  226 K 

  X  677 M 

  X  96 K 

  X  164 K 

  X  135 M 

  X  101 M 

  X  179 K 

  X  115 M 

  X  248 M 

  X Ledsagning 425 
 

M 
 

  X  114 K 

  X Kontaktperson 395 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X  284 K 

  X  139 M 

  X  185 M 

  X  272 K 

  X  212 M 

  X  110 M 

  X  395 M 

  X    

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1868 M 

  X  1242 M 

  X  753 K 

  X  782 M 

  X  654 M 

  X  506 K 

  X  346 K 

  X  234 M 

  X  212 K 

  X  219 M 

  X  233 M 

  X  138 M 

      

      

      

      

  X Bostad med särskild 
service för barn 

202 M 

      

3 (2) 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Korttidsvistelse 278 M 

  X  390 K 

      

  X Avlösarservice 175 M 

Analys 
Sociala omsorgsnämnden 
Funktionshinderverksamhet 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av andra kvartalet 2019 rapporterades arton beslut om daglig 
verksamhet som ej verkställda.  

Tretton av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller 
andra personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, eller 
att brukaren har tackat nej till föreslagen plats. 
 
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Tolv beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna har under andra kvartalet 2019 rapporterats som ej verkställda. Tre 
stycken av dessa beslut dock redan verkställts under rapporternigsperioden. 
 
Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder med 
särskild service enligt LSS inom Borås Stad.  
 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 
Ett beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar är rapporterat som 
ej verkställt under andra kvartalet 2019. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i dagsläget 
ej har denna typ av boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och LFF bör en 
bostad för barn och ungdomar kunna öppna i januari 2020. Brukaren har i avvaktan 
andra insatser ifrån sociala omsorgsförvaltningen.  
 
 
Korttidsvistelse enligt LSS 
Två beslut om korttidsvistelse är rapporterade som icke verkställda under andra 
kvartalet 2019.  
 
I ett av dessa ärenden medför den enskildes mycket specifika behovsbild att insatsen 
tidigare endast delvis kunnat verkställas. Insatsen är sedan juni 2018 ej verkställd över 
huvud taget. Företrädare för brukaren har under 2019 erbjudits att få insatsen delvis 
verkställd, men har avböjt med hänvisning till andra pågående insatser. 
 
Det andra beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas. 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Korttidsvistelse 278 M 

  X  390 K 

      

  X Avlösarservice 175 M 

Analys 
Sociala omsorgsnämnden 
Funktionshinderverksamhet 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av andra kvartalet 2019 rapporterades arton beslut om daglig 
verksamhet som ej verkställda.  

Tretton av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller 
andra personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, eller 
att brukaren har tackat nej till föreslagen plats. 
 
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Tolv beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna har under andra kvartalet 2019 rapporterats som ej verkställda. Tre 
stycken av dessa beslut dock redan verkställts under rapporternigsperioden. 
 
Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder med 
särskild service enligt LSS inom Borås Stad.  
 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 
Ett beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar är rapporterat som 
ej verkställt under andra kvartalet 2019. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i dagsläget 
ej har denna typ av boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och LFF bör en 
bostad för barn och ungdomar kunna öppna i januari 2020. Brukaren har i avvaktan 
andra insatser ifrån sociala omsorgsförvaltningen.  
 
 
Korttidsvistelse enligt LSS 
Två beslut om korttidsvistelse är rapporterade som icke verkställda under andra 
kvartalet 2019.  
 
I ett av dessa ärenden medför den enskildes mycket specifika behovsbild att insatsen 
tidigare endast delvis kunnat verkställas. Insatsen är sedan juni 2018 ej verkställd över 
huvud taget. Företrädare för brukaren har under 2019 erbjudits att få insatsen delvis 
verkställd, men har avböjt med hänvisning till andra pågående insatser. 
 
Det andra beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas. 
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Ledsagning enligt LSS 
Två beslut om ledsagning är rapporterat som icke verkställt under andra kvartalet 
2019. De enskilda har tackat nej till föreslagen ledsagare. 
 
 
Kontaktperson enligt LSS 
Åtta beslut gällande kontaktperson enligt LSS är rapporterat som icke verkställda 
under andra kvartalet 2019. De icke verkställda besluten beror på svårigheter i 
matchningen mellan brukare och kontaktperson, eller att den enskilde önskat få 
avvakta med verkställighet av beslutet. 
 
Avlösarservice enligt LSS 
Ett beslut gällande avlösarservice enligt LSS har rapporterats som ej verkställt under 
andra kvartalet 2019. Brukaren har valt att avvakta med uppstart av insatsen av 
personliga skäl.  
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Ledsagning enligt LSS 
Två beslut om ledsagning är rapporterat som icke verkställt under andra kvartalet 
2019. De enskilda har tackat nej till föreslagen ledsagare. 
 
 
Kontaktperson enligt LSS 
Åtta beslut gällande kontaktperson enligt LSS är rapporterat som icke verkställda 
under andra kvartalet 2019. De icke verkställda besluten beror på svårigheter i 
matchningen mellan brukare och kontaktperson, eller att den enskilde önskat få 
avvakta med verkställighet av beslutet. 
 
Avlösarservice enligt LSS 
Ett beslut gällande avlösarservice enligt LSS har rapporterats som ej verkställt under 
andra kvartalet 2019. Brukaren har valt att avvakta med uppstart av insatsen av 
personliga skäl.  

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Elisabeth Eickhoff 
Handläggare 
033 357261 

KOMMUNFULLMÄKTIGE SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00916 3.1.2.0 

  

 

Exploatering av Nordskogen, medel för fortsatta 
exploateringsarbeten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Tilldela 40 miljoner kronor för färdigställande av andra etappen av 
Nordskogens industriområde.        

Ärendet i sin helhet 
Exploateringsutbyggnad av Nordskogens industriområde, öster om rv42, har 
pågått sedan 2013. Sedan 2013 har tomter sålts och efterfrågan finns för 
ytterligare verksamhetsmark för större etableringar.  

Tidigare har medel om 40 miljoner kronor beviljats enligt Kommunfullmäktiges 
beslut 2013-10-24. Dessa medel har upparbetats inom områdets första etapp 
och omfattande markarbeten och gatuutbyggnader. 

De exploateringsarbeten som nu behövs göras i andra etappen omfattar 
beredning av mark till säljbara tomter. Inga ytterligare investeringar i 
gatuutbyggnader behövs. Området som nu ska markberedas omfattar ca 14 ha. 
Arbetena planeras vara färdiga under 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Nordskogen etapp 2 karta   
  
 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 
Mark- och exploateringschef 

 
 

Nr 172
Exploatering av Nordskogen, medel för fortsatta 
exploateringsarbeten

2019-10-28 Dnr KS 2018-00916 3.1.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
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Skala 1:10000
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00101 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för del av Sjömarken, 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Anderas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.             

Ärendet i sin helhet 
Detaljplanen har tidigare bedömts strida mot förra översiktsplanen, och 
detaljplanen behöver därför antas i fullmäktige. Detaljplanen strider dock inte 
mot gällande översiktsplan.  

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i 
Sjömarken. Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan byggas 
väster om Badstrandsvägen.  

Detaljplanen föreslår byggnation i redan befintligt bestånd, nära 
kollektivtrafikstråk, vilket innebär att den redan utbyggda infrastrukturen kan 
användas. Förtätning och samutnyttjande av resurser bidra till ett mer 
resurseffektivt och hållbart samhälle.           

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden om detaljplan Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen, 2019-09-15 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelman 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

Nr 173
Ansökan om planändring för del av Sjömarken, Räve-
skalla 1:36

2019-10-28 Dnr KS 2015-00101 214

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00101 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för del av Sjömarken, 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen.            

Ärendet i sin helhet 
Detaljplanen har tidigare bedömts strida mot förra översiktsplanen, och 
detaljplanen behöver därför behandlas i fullmäktige. Detaljplanen strider dock 
inte mot gällande översiktsplan.  

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i 
Sjömarken. Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan byggas 
väster om Badstrandsvägen.  

Detaljplanen föreslår byggnation i redan befintligt bestånd, nära 
kollektivtrafikstråk, vilket innebär att den redan utbyggda infrastrukturen kan 
användas. Förtätning och samutnyttjande av resurser bidra till ett mer 
resurseffektivt och hållbart samhälle.    

Förslaget ianspråktar områdets enda iordningsställda strövområde av 
parkkaraktär i Sjömarken, och därigenom inskränker de boendes möjlighet till 
rekreation och friskvård. Kommunstyrelsen anser även att föreslagna 
kompensationsåtgärder, till följd av områdets naturvärdeklass enligt 
grönområdesplanen, inte är tillräckliga. 

Trafiksituationen i och omkring Göteborgsvägen är idag extremt ansatt och 
påverkar dagligen medborgare ifrån både Sjömarken och Sandared. Detta 
bekräftas även genom SWECOs trafikutredning som visar på en enorm 
trafikökning av områdets biltrafik. Dessutom innehåller vägsträckan flera 
trafikfarliga korsningar mellan biltrafik, fotgängare och cyklister. 
Kommunstyrelsen anser att det inte är lämpligt att belasta denna sträcka 
ytterligare innan dess att infrastrukturen kring trafiksituationen förbättrats och 
tryggats. 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00101 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för del av Sjömarken, 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen.            

Ärendet i sin helhet 
Detaljplanen har tidigare bedömts strida mot förra översiktsplanen, och 
detaljplanen behöver därför behandlas i fullmäktige. Detaljplanen strider dock 
inte mot gällande översiktsplan.  

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i 
Sjömarken. Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan byggas 
väster om Badstrandsvägen.  

Detaljplanen föreslår byggnation i redan befintligt bestånd, nära 
kollektivtrafikstråk, vilket innebär att den redan utbyggda infrastrukturen kan 
användas. Förtätning och samutnyttjande av resurser bidra till ett mer 
resurseffektivt och hållbart samhälle.    

Förslaget ianspråktar områdets enda iordningsställda strövområde av 
parkkaraktär i Sjömarken, och därigenom inskränker de boendes möjlighet till 
rekreation och friskvård. Kommunstyrelsen anser även att föreslagna 
kompensationsåtgärder, till följd av områdets naturvärdeklass enligt 
grönområdesplanen, inte är tillräckliga. 

Trafiksituationen i och omkring Göteborgsvägen är idag extremt ansatt och 
påverkar dagligen medborgare ifrån både Sjömarken och Sandared. Detta 
bekräftas även genom SWECOs trafikutredning som visar på en enorm 
trafikökning av områdets biltrafik. Dessutom innehåller vägsträckan flera 
trafikfarliga korsningar mellan biltrafik, fotgängare och cyklister. 
Kommunstyrelsen anser att det inte är lämpligt att belasta denna sträcka 
ytterligare innan dess att infrastrukturen kring trafiksituationen förbättrats och 
tryggats. 
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Kommunstyrelsen anser vidare att det inte är lämpligt att använda en 
förskolebyggnad som barriär mot järnvägstrafiken. Den sammantagna 
säkerhetsrisken med närhet till långa strandlinjer, tågräls samt tågkorsningar gör 
placeringen av en förskola på platsen olämplig. Skulle ett barn avvika från 
verksamheten måste möjligheten att säkra eventuella farliga partier finnas. Med 
denna placering finns farliga partier i så gott som samtliga väderstreck vilket gör 
en prioritering omöjlig och risken för allvarliga tillbud alltför stor. 

Kommunstyrelsen avstyrker planförslaget. 

        

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden om detaljplan Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen, 2019-09-15 
 

 

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 2014-00291 828 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C): Bygg en modern evenemangshall i 
Eventområdet i Knalleland! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad   

 

Reservationer      
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20 lämnat in rubricerad motion 
och föreslagit att Kommunstyrelsen i samverkan med föreningslivet skall utreda 
behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall i Borås.  

Motionärerna menar att Borås har flera fina och moderna idrottsanläggningar 
som varje år har många besökare från när och fjärran. I urval kan nämnas Borås 
Arena, Ryahallen och Borås Simarena. Boråshallen som är kommunens enda 
evenemangshall byggdes 1957 och har inte genomgått några större förändringar 
sedan byggnationen. Boråshallen är fantastisk utifrån 1957 års krav på en 
evenemangshall. Men evenemangen växer och det handlar idag inte bara om 
själva matchen, tävlingen eller uppvisningen utan också om upplevelsen runt 
omkring. Ett evenemang kräver idag kringaktiviteter både för deltagare, publik 
och för sponsorer. En evenemangshall i Borås skulle inte bara förbättra 
möjligheterna för inkommande evenemang utan även underlätta för de 
befintliga träningarna då många av de föreningar som har sin basträning i 
Boråshallen måste flytta varje gång det är match eller ett evenemang i hallen. 

Kommunstyrelsen är medveten om att frågan om en ny eventhall har 
diskuterats i flera år och ett antal alternativ har prövats men har inte bedömts 
ha någon verksamhetsmässig eller ekonomisk realistiskt plan. Positiva saker har 
hänt under de här åren. Bland annat har Daltorphallen, Gymnastikens hus med 
Parasporthallen tillkommit och under hösten invigs Fotbollshallen på Ryda. 

Nr 174
Svar på motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C): Bygg en modern evenemangshall i 
Eventområdet i Knalleland!

2019-10-28 Dnr KS 2014-00291 828

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Dessutom har kommunen etablerat Borås Kongress som också är en arena för 
arrangemang av olika slag. 

Frågan om en fungerande evenemangshall i Borås ser nu till slut ut att få en 
tillfredsställande lösning. Kommunfullmäktige har den 17 okt att fatta beslut 
om en uppgradering av Boråshallen som i vissa avseenden är en omodern 
anläggning exempelvis när det gäller möjligheten att erbjuda upplevelser runt 
evenemang såsom servering av mat. I detta syfte har det kommit ett initiativ 
från Borås Basket att på eget bevåg bygga till Boråshallen med en restaurang. 
Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som 
kan jämställas med en evenemangshall vilket kommunen efterfrågat i många år. 
Borås baskets initiativ att själva förädla Boråshallen är mycket lovvärt. I 
sammanhangen kommer kommunen att göra egna anpassningar som krävs för 
att Boråshallen skall bli än mer funktionell.  

 

Kommunstyrelsen bedömer därför, under förutsättning att planerna för 
Boråshallen förverkligas, att frågan om en evenemangsarena nu kan anses vara 
förverkligad på ett tillfredsställande sätt. Motionen är besvarad.  

 
           

Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse Svar på motion 
2. Motionen   
 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C): Bygg en modern evenemangshall i 
Eventområdet i Knalleland! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles. 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda lokalisering av en 
evenemangshall, där frågan om ny isyta i Borås ingår. Placering ska ske i, eller 
direkt anslutning till, Knalleland.            

Ärendet i sin helhet 
Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20 lämnat in rubricerad motion 
och föreslagit att Kommunstyrelsen i samverkan med föreningslivet skall utreda 
behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall i Borås.  

Motionärerna menar att Borås har flera fina och moderna idrottsanläggningar 
som varje år har många besökare från när och fjärran. I urval kan nämnas Borås 
Arena, Ryahallen och Borås Simarena. Boråshallen som är kommunens enda 
evenemangshall byggdes 1957 och har inte genomgått några större förändringar 
sedan byggnationen. Boråshallen är fantastisk utifrån 1957 års krav på en 
evenemangshall. Men evenemangen växer och det handlar idag inte bara om 
själva matchen, tävlingen eller uppvisningen utan också om upplevelsen runt 
omkring. Ett evenemang kräver idag kringaktiviteter både för deltagare, publik 
och för sponsorer. En evenemangshall i Borås skulle inte bara förbättra 
möjligheterna för inkommande evenemang utan även underlätta för de 
befintliga träningarna då många av de föreningar som har sin basträning i 
Boråshallen måste flytta varje gång det är match eller ett evenemang i hallen. 

Kommunstyrelsen är medveten om att frågan om en ny eventhall har 
diskuterats i flera år och ett antal alternativ har prövats men har inte bedömts 
ha någon verksamhetsmässig eller ekonomisk realistiskt plan. Positiva saker har 
hänt under de här åren. Bland annat har Daltorphallen, Gymnastikens hus med 
Parasporthallen tillkommit och under hösten invigs Fotbollshallen på Ryda. 
Dessutom har kommunen etablerat Borås Kongress som också är en arena för 
arrangemang av olika slag. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C): Bygg en modern evenemangshall i 
Eventområdet i Knalleland! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles. 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att utreda lokalisering av en 
evenemangshall, där frågan om ny isyta i Borås ingår. Placering ska ske i, eller 
direkt anslutning till, Knalleland.            

Ärendet i sin helhet 
Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20 lämnat in rubricerad motion 
och föreslagit att Kommunstyrelsen i samverkan med föreningslivet skall utreda 
behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall i Borås.  

Motionärerna menar att Borås har flera fina och moderna idrottsanläggningar 
som varje år har många besökare från när och fjärran. I urval kan nämnas Borås 
Arena, Ryahallen och Borås Simarena. Boråshallen som är kommunens enda 
evenemangshall byggdes 1957 och har inte genomgått några större förändringar 
sedan byggnationen. Boråshallen är fantastisk utifrån 1957 års krav på en 
evenemangshall. Men evenemangen växer och det handlar idag inte bara om 
själva matchen, tävlingen eller uppvisningen utan också om upplevelsen runt 
omkring. Ett evenemang kräver idag kringaktiviteter både för deltagare, publik 
och för sponsorer. En evenemangshall i Borås skulle inte bara förbättra 
möjligheterna för inkommande evenemang utan även underlätta för de 
befintliga träningarna då många av de föreningar som har sin basträning i 
Boråshallen måste flytta varje gång det är match eller ett evenemang i hallen. 

Kommunstyrelsen är medveten om att frågan om en ny eventhall har 
diskuterats i flera år och ett antal alternativ har prövats men har inte bedömts 
ha någon verksamhetsmässig eller ekonomisk realistiskt plan. Positiva saker har 
hänt under de här åren. Bland annat har Daltorphallen, Gymnastikens hus med 
Parasporthallen tillkommit och under hösten invigs Fotbollshallen på Ryda. 
Dessutom har kommunen etablerat Borås Kongress som också är en arena för 
arrangemang av olika slag. 
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Att utveckla besöksnäringen i Borås och Sjuhärad är ett viktigt arbete för en 
attraktiv stad.  I dagens och framtidens ekonomi spelar besöksnäring en viktig 
roll. Det är klokt att förvalta och utveckla de styrkor som staden redan har i 
dagsläget. En kraftsamling för att skapa ett sammanhållet evenemangsområde i 
Knalleland är en god och nödvändig strategi. Att skapa en evenemangshall i 
nära anslutning till Borås Simarena, Alidebergsbadet och vårt handelscentrum i 
Knalleland kommer att skapa synergieffekter och stärka de befintliga 
verksamheterna i området. Detta är något som särskilt Borås Djurpark är i 
behov av. 

Kommunstyrelsen bedömer därför att frågan om en evenemangsarena nu kan 
lokaliseras och förverkligas. Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles.  

 
           

Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse Svar på motion 
2. Motionen   
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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MOTION  2014-03-20 
Centerpartiet  Kommunfullmäktige 

Bygg en modern evenemangshall i Eventområdet Knalleland!
   

Borås har flera fina och moderna idrottsanläggningar som varje år har många besökare från 
när och fjärran. I urval kan nämnas Borås Arena, Ryahallen och Borås Simarenan. 

Boråshallen som är kommunens enda evenemangshall byggdes 1957 och har inte genomgått 
några större förändringar sedan byggnationen.  Boråshallen är fantastisk utifrån 1957 års krav 
på en evenemangshall. Men evenemangen växer och det handlar idag inte bara om själva 
matchen, tävlingen eller uppvisningen utan också om upplevelsen runt omkring. Ett 
evenemang kräver idag kringaktiviteter både för deltagare, publik och för sponsorer. 
  
Tack vare det fantastiska föreningsliv som finns i kommunen arrangeras ständigt både mindre 
och större tävlingar och evenemang. Alla de stora evenemang som plockats hem till Borås de 
senaste åren har satt staden på Sveriges evenemangskarta vilket är av stor betydelse för staden 
men också för näringsliv och alla invånare i Borås Stad. En attraktiv stad med aktivt 
föreningsliv bidrar till att Borås växer, vilket i sin tur ger ökade skatteintäkter men ökar också 
behoven av moderna hallar och arenor. 
  
En evenemangshall i Borås skulle inte bara förbättra möjligheterna för inkommande 
evenemang utan även underlätta för de befintliga träningarna då många av de föreningar som 
har sin basträning i Boråshallen måste flytta varje gång det är match eller ett evenemang i 
hallen. 
  
En evenemangshall i Knallelandsområdet skulle ge Borås ett samlat eventområdet med 
möjligheter att ta sig an riktigt stora publikdragare. 
   
Vad som behöver inrymmas i en evenemangshall varierar, ibland kanske det är ett stort 
evenemang som behöver olika planer eller en stor yta, eller så är det flera parallella saker som 
sker samtidigt, men där alla ryms och kan samsas om vissa basfaciliteter. 
   
För centerpartiet är det inte självklart att kommunen själva ska bygga en evenemangshall utan 
vi ser gärna olika alternativa finansieringsmöjligheter, där näringslivet och föreningslivet är 
två viktiga samarbetspartners.  
  
Många av de nya arenorna i Borås är samlade i Eventområdet Knalleland varför vi i 
Centerpartiet ser området som en naturlig plats för en ny modern evenemangshall. 
  
Mot bakgrund av ovan yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar att:
   
Uppdra åt Kommunstyrelsen att i samverkan med föreningslivet utreda behov och 
förutsättningarna för att bygga en modern evenemangshall i Borås. 

För Centerpartiet 
Cecilia Andersson  
Maj-Britt Eckerström 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Solveig Kjörnsberg (S): Motion om 
kollektivavtal vid upphandling.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.  

Villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är möjligt. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Martin Nilsson (M) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.            

Sammanfattning 
Solveig Kjörnsberg (S) har 2005-04-20 till Kommunfullmäktige inlämnat 
motion om att Borås stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att 
entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas de tillsammans.  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av att säkerställa 
att upphandlade leverantörer har skäliga arbetsvillkor. Efter det 
lagstiftningsarbete som skett på området de senaste åren råder ingen tvekan om 
att arbetsrättsliga villkor får ställas i upphandlingar under förutsättning att det 
inte strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen. 
Villkor ska bland annat vara proportionerliga, vilket exempelvis betyder att 
kravet inte ska gälla leverantörens verksamhet i allmänhet utan kravet ska vara 
kopplat till fullgörandet av det aktuella kontraktet. Det kan också strida mot 
proportionalitetsprincipen att ställa långtgående krav när kontraktssumman är 
liten, kravet ska stå i rimlig proportion till det aktuella kontraktet. 
 
Att ställa villkor enligt kollektivavtal medför att en leverantör som är bunden av 
det kollektivavtal, från vilket villkoren är hämtade, uppfyller kravet. 
Leverantören kan leva upp till kravet utan att vara bunden av kollektivavtalet 
genom att uppfylla de specifika villkor som ställts upp i upphandlingen.  

Nr 175
Svar på motion av Solveig Kjörnsberg (S): Motion om 
kollektivavtal vid upphandling. 

2019-10-28 Dnr KS 2017-00558 050

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Ärendet i sin helhet 
Solveig Kjörnsberg (S) har 2005-04-20 till Kommunfullmäktige inlämnat 
motion om att Borås stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att 
entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas dessa tillsammans.  
Motionen ställd av Anders Österberg behandlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2008-06-12 där ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen för 
att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal skulle kunna utformas i 
samband med upphandling. Motion av Solveig Kjörnsberg behandlades vid 
samma sammanträde med samma utgång.  
Motionerna har legat obearbetade under en lång tid. En förklaring kan vara att 
detta varit en fråga för utredning och debatt på nationell nivå och ny 
lagstiftning har således inväntats. 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att ställa krav på 
att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor i nivå med svenska 
kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med motsvarande 
villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet kan också 
uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever upp till det 
specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av arbetsrättsliga villkor 
förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad gör i enlighet med 
gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt när det är behövligt 
utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och snedvridning av konkurrens i 
samband med en upphandling är stor.  
  
 
Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av arbetsrättsliga 
villkor. Återremissen, att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal 
skulle kunna utformas i samband med upphandling, anses uppfylld i och med 
att det numera är klarlagt att det är förenligt med lag att ställa arbetsrättsliga 
villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Koncerninköp ställer redan idag 
arbetsrättsliga villkor i enlighet med den nya lagstiftningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är 
möjligt.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Solveig Kjörnsberg (S) om kollektivavtal vid upphandling 
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Ulf Olsson 
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Ärendet i sin helhet 
Solveig Kjörnsberg (S) har 2005-04-20 till Kommunfullmäktige inlämnat 
motion om att Borås stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att 
entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas dessa tillsammans.  
Motionen ställd av Anders Österberg behandlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2008-06-12 där ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen för 
att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal skulle kunna utformas i 
samband med upphandling. Motion av Solveig Kjörnsberg behandlades vid 
samma sammanträde med samma utgång.  
Motionerna har legat obearbetade under en lång tid. En förklaring kan vara att 
detta varit en fråga för utredning och debatt på nationell nivå och ny 
lagstiftning har således inväntats. 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att ställa krav på 
att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor i nivå med svenska 
kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med motsvarande 
villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet kan också 
uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever upp till det 
specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av arbetsrättsliga villkor 
förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad gör i enlighet med 
gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt när det är behövligt 
utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och snedvridning av konkurrens i 
samband med en upphandling är stor.  
  
 
Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av arbetsrättsliga 
villkor. Återremissen, att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal 
skulle kunna utformas i samband med upphandling, anses uppfylld i och med 
att det numera är klarlagt att det är förenligt med lag att ställa arbetsrättsliga 
villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Koncerninköp ställer redan idag 
arbetsrättsliga villkor i enlighet med den nya lagstiftningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är 
möjligt.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Solveig Kjörnsberg (S) om kollektivavtal vid upphandling 
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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Solveig Kjörnsberg (S): Motion om 
kollektivavtal vid upphandling.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.  

Kollektivavtalsliknande villkor ska ställas när det är möjligt.       

Sammanfattning 
Solveig Kjörnsberg (S) har 2005-04-20 till Kommunfullmäktige inlämnat 
motion om att Borås stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att 
entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas de tillsammans.  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av att säkerställa 
att upphandlade leverantörer har skäliga arbetsvillkor. Efter det 
lagstiftningsarbete som skett på området de senaste åren råder ingen tvekan om 
att arbetsrättsliga villkor får ställas i upphandlingar under förutsättning att det 
inte strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen. 
Villkor ska bland annat vara proportionerliga, vilket exempelvis betyder att 
kravet inte ska gälla leverantörens verksamhet i allmänhet utan kravet ska vara 
kopplat till fullgörandet av det aktuella kontraktet. Det kan också strida mot 
proportionalitetsprincipen att ställa långtgående krav när kontraktssumman är 
liten, kravet ska stå i rimlig proportion till det aktuella kontraktet. 
 
Att ställa villkor enligt kollektivavtal medför att en leverantör som är bunden av 
det kollektivavtal, från vilket villkoren är hämtade, uppfyller kravet. 
Leverantören kan leva upp till kravet utan att vara bunden av kollektivavtalet 
genom att uppfylla de specifika villkor som ställts upp i upphandlingen.  

Ärendet i sin helhet 
Solveig Kjörnsberg (S) har 2005-04-20 till Kommunfullmäktige inlämnat 
motion om att Borås stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att 
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entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas dessa tillsammans.  
Motionen ställd av Anders Österberg behandlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2008-06-12 där ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen för 
att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal skulle kunna utformas i 
samband med upphandling. Motion av Solveig Kjörnsberg behandlades vid 
samma sammanträde med samma utgång.  
Motionerna har legat obearbetade under en lång tid. En förklaring kan vara att 
detta varit en fråga för utredning och debatt på nationell nivå och ny 
lagstiftning har således inväntats. 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att ställa krav på 
att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor i nivå med svenska 
kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med motsvarande 
villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet kan också 
uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever upp till det 
specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av arbetsrättsliga villkor 
förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad gör i enlighet med 
gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt när det är behövligt 
utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och snedvridning av konkurrens i 
samband med en upphandling är stor.  
  
Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av arbetsrättsliga 
villkor. Återremissen, att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal 
skulle kunna utformas i samband med upphandling, anses uppfylld i och med 
att det numera är klarlagt att det är förenligt med lag att ställa arbetsrättsliga 
villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Koncerninköp ställer redan idag 
arbetsrättsliga villkor i enlighet med den nya lagstiftningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är 
möjligt.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Solveig Kjörnsberg (S) om kollektivavtal vid upphandling 
   
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20-21 november 2019

 B 3243

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas dessa tillsammans.  
Motionen ställd av Anders Österberg behandlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2008-06-12 där ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen för 
att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal skulle kunna utformas i 
samband med upphandling. Motion av Solveig Kjörnsberg behandlades vid 
samma sammanträde med samma utgång.  
Motionerna har legat obearbetade under en lång tid. En förklaring kan vara att 
detta varit en fråga för utredning och debatt på nationell nivå och ny 
lagstiftning har således inväntats. 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att ställa krav på 
att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor i nivå med svenska 
kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med motsvarande 
villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet kan också 
uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever upp till det 
specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av arbetsrättsliga villkor 
förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad gör i enlighet med 
gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt när det är behövligt 
utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och snedvridning av konkurrens i 
samband med en upphandling är stor.  
  
Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av arbetsrättsliga 
villkor. Återremissen, att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal 
skulle kunna utformas i samband med upphandling, anses uppfylld i och med 
att det numera är klarlagt att det är förenligt med lag att ställa arbetsrättsliga 
villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Koncerninköp ställer redan idag 
arbetsrättsliga villkor i enlighet med den nya lagstiftningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är 
möjligt.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Solveig Kjörnsberg (S) om kollektivavtal vid upphandling 
   
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa 
avtal! Nej till löneapartheid i Borås!  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 
Villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är möjligt.  
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Martin Nilsson (M) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.  
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.   

Sammanfattning 
Solveig Kjörnsberg (S) har 2005-04-20 till Kommunfullmäktige inlämnat 
motion om att Borås stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att 
entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas de tillsammans.  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av att säkerställa 
att upphandlade leverantörer har skäliga arbetsvillkor. Efter det 
lagstiftningsarbete som skett på området de senaste åren råder ingen tvekan om 
att arbetsrättsliga villkor får ställas i upphandlingar under förutsättning att det 
inte strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen. 
Villkor ska bland annat vara proportionerliga, vilket exempelvis betyder att 
kravet inte ska gälla leverantörens verksamhet i allmänhet utan kravet ska vara 
kopplat till fullgörandet av det aktuella kontraktet. Det kan också strida mot 
proportionalitetsprincipen att ställa långtgående krav när kontraktssumman är 
liten, kravet ska stå i rimlig proportion till det aktuella kontraktet.  
 
Att ställa villkor enligt kollektivavtal medför att en leverantör som är bunden av 
det kollektivavtal, från vilket villkoren är hämtade, uppfyller kravet. 
Leverantören kan leva upp till kravet utan att vara bunden av kollektivavtalet 

Nr 176
Svar på motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa 
avtal! Nej till löneapartheid i Borås! 
2019-10-28 Dnr KS 2017-00559 050

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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genom att på annat sätt visa hur de uppfyller de specifika villkor som ställts upp 
i upphandlingen.  

Ärendet i sin helhet 
Solveig Kjörnsberg (S) har 2005-04-20 till Kommunfullmäktige inlämnat 
motion om att Borås stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att 
entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas dessa tillsammans.  
Motionen ställd av Anders Österberg behandlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2008-06-12 där ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen för 
att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal skulle kunna utformas i 
samband med upphandling. Motion av Solveig Kjörnsberg behandlades vid 
samma sammanträde med samma utgång.  
Motionerna har legat obearbetade under en lång tid. En förklaring kan vara att 
detta varit en fråga för utredning och debatt på nationell nivå och ny 
lagstiftning har således inväntats. 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att ställa krav på 
att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor i nivå med svenska 
kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med motsvarande 
villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet kan också 
uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever upp till det 
specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av arbetsrättsliga villkor 
förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad gör i enlighet med 
gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt när det är behövligt 
utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och snedvridning av konkurrens i 
samband med en upphandling är stor.  
 
Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av arbetsrättsliga 
villkor. Återremissen, att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal 
skulle kunna utformas i samband med upphandling, anses uppfylld i och med 
att det numera är klarlagt att det är förenligt med lag att ställa arbetsrättsliga 
villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Koncerninköp ställer redan idag 
arbetsrättsliga villkor i enlighet med den nya lagstiftningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är 
möjligt.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa avtal! Nej till löneapartheid i 
Borås!   
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Ulf Olsson 
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Svante Stomberg 
Kommunchef 
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genom att på annat sätt visa hur de uppfyller de specifika villkor som ställts upp 
i upphandlingen.  

Ärendet i sin helhet 
Solveig Kjörnsberg (S) har 2005-04-20 till Kommunfullmäktige inlämnat 
motion om att Borås stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att 
entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas dessa tillsammans.  
Motionen ställd av Anders Österberg behandlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2008-06-12 där ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen för 
att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal skulle kunna utformas i 
samband med upphandling. Motion av Solveig Kjörnsberg behandlades vid 
samma sammanträde med samma utgång.  
Motionerna har legat obearbetade under en lång tid. En förklaring kan vara att 
detta varit en fråga för utredning och debatt på nationell nivå och ny 
lagstiftning har således inväntats. 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att ställa krav på 
att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor i nivå med svenska 
kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med motsvarande 
villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet kan också 
uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever upp till det 
specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av arbetsrättsliga villkor 
förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad gör i enlighet med 
gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt när det är behövligt 
utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och snedvridning av konkurrens i 
samband med en upphandling är stor.  
 
Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av arbetsrättsliga 
villkor. Återremissen, att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal 
skulle kunna utformas i samband med upphandling, anses uppfylld i och med 
att det numera är klarlagt att det är förenligt med lag att ställa arbetsrättsliga 
villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Koncerninköp ställer redan idag 
arbetsrättsliga villkor i enlighet med den nya lagstiftningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är 
möjligt.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa avtal! Nej till löneapartheid i 
Borås!   
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 Kommunfullmäktige 
 

ALTERNATIVT FÖRSLAG  
 
Svar på motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa 
avtal! Nej till löneapartheid i Borås! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 

Kollektivavtalsliknande villkor ska ställas när det är möjligt.       

Sammanfattning 
Solveig Kjörnsberg (S) har 2005-04-20 till Kommunfullmäktige inlämnat 
motion om att Borås stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att 
entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas de tillsammans.  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av att säkerställa 
att upphandlade leverantörer har skäliga arbetsvillkor. Efter det 
lagstiftningsarbete som skett på området de senaste åren råder ingen tvekan om 
att arbetsrättsliga villkor får ställas i upphandlingar under förutsättning att det 
inte strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen. 
Villkor ska bland annat vara proportionerliga, vilket exempelvis betyder att 
kravet inte ska gälla leverantörens verksamhet i allmänhet utan kravet ska vara 
kopplat till fullgörandet av det aktuella kontraktet. Det kan också strida mot 
proportionalitetsprincipen att ställa långtgående krav när kontraktssumman är 
liten, kravet ska stå i rimlig proportion till det aktuella kontraktet.  
 
Att ställa villkor enligt kollektivavtal medför att en leverantör som är bunden av 
det kollektivavtal, från vilket villkoren är hämtade, uppfyller kravet. 
Leverantören kan leva upp till kravet utan att vara bunden av kollektivavtalet 
genom att på annat sätt visa hur de uppfyller de specifika villkor som ställts upp 
i upphandlingen.  

Ärendet i sin helhet 
Solveig Kjörnsberg (S) har 2005-04-20 till Kommunfullmäktige inlämnat 
motion om att Borås stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att 
entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders 
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Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas dessa tillsammans.  
Motionen ställd av Anders Österberg behandlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2008-06-12 där ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen för 
att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal skulle kunna utformas i 
samband med upphandling. Motion av Solveig Kjörnsberg behandlades vid 
samma sammanträde med samma utgång.  
Motionerna har legat obearbetade under en lång tid. En förklaring kan vara att 
detta varit en fråga för utredning och debatt på nationell nivå och ny 
lagstiftning har således inväntats. 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att ställa krav på 
att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor i nivå med svenska 
kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med motsvarande 
villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet kan också 
uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever upp till det 
specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av arbetsrättsliga villkor 
förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad gör i enlighet med 
gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt när det är behövligt 
utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och snedvridning av konkurrens i 
samband med en upphandling är stor.  
 
Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av arbetsrättsliga 
villkor. Återremissen, att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal 
skulle kunna utformas i samband med upphandling, anses uppfylld i och med 
att det numera är klarlagt att det är förenligt med lag att ställa arbetsrättsliga 
villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Koncerninköp ställer redan idag 
arbetsrättsliga villkor i enlighet med den nya lagstiftningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är 
möjligt.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa avtal! Nej till löneapartheid i 
Borås!   
 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Österberg (S) har till Kommunfullmäktige 2008-02-21 inlämnat motion om att 
Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och 
efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas dessa tillsammans.  
Motionen ställd av Anders Österberg behandlades på Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2008-06-12 där ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen för 
att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal skulle kunna utformas i 
samband med upphandling. Motion av Solveig Kjörnsberg behandlades vid 
samma sammanträde med samma utgång.  
Motionerna har legat obearbetade under en lång tid. En förklaring kan vara att 
detta varit en fråga för utredning och debatt på nationell nivå och ny 
lagstiftning har således inväntats. 
Ett sätt för offentlig sektor att bidra till skäliga arbetsvillkor är att ställa krav på 
att leverantören ska erbjuda personalen arbetsvillkor i nivå med svenska 
kollektivavtal. En leverantör som tecknat kollektivavtal med motsvarande 
villkor uppfyller kravet som ställts i upphandlingen, men kravet kan också 
uppfyllas genom att leverantören på annat sätt visar att denne lever upp till det 
specifika kravet. Genom en lagändring 2016 har vikten av arbetsrättsliga villkor 
förtydligats genom att det numera är obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor 
i vissa upphandlingar, vilket Koncerninköp i Borås Stad gör i enlighet med 
gällande lagstiftning. Arbetsrättsliga villkor är obligatoriskt när det är behövligt 
utifrån att riskerna för oskäliga arbetsvillkor och snedvridning av konkurrens i 
samband med en upphandling är stor.  
 
Kommunstyrelsens bedömning  
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av arbetsrättsliga 
villkor. Återremissen, att på ett lämpligt sätt utreda hur krav på kollektivavtal 
skulle kunna utformas i samband med upphandling, anses uppfylld i och med 
att det numera är klarlagt att det är förenligt med lag att ställa arbetsrättsliga 
villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Koncerninköp ställer redan idag 
arbetsrättsliga villkor i enlighet med den nya lagstiftningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är 
möjligt.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa avtal! Nej till löneapartheid i 
Borås!   
 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00493 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Urban 
Svenkvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kontakt 
mellan vårdnadshavare och socialtjänst. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad.      

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och Martin 
Nilsson (M) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot beslutet.        

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-27 lämnat in förslaget att: 
 
-   det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska 
 kontaktas inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott.        

Motionen har skickats på remiss till  Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Nämnden  avstyrker förslaget. 

I de ärendena, som avses i motionen, är socialtjänstens möjlighet att kontakta 
vårdnadshavaren inom ett angivet tidsintervall, beroende av att även polisen förhåller 
sig till den tidsaspekten.  Kommunen och polisen tillhör olika myndigheter, som var 
för sig gör sina prioriteringar, utifrån det uppdrag de har. 

Kommunstyrelsen bedömer att ett ensidigt beslut av kommunen om en 
”socialtjänstgaranti ”, inte ger önskvärd effekt. Det är mer angeläget att nämnden 
fortsätter att utveckla dialogen mellan kommunen och polisen, än att det införs en 
garanti som är svår att uppfylla. 
 

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-27 lämnat in förslaget att: 
 

Nr 177
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Urban 
Svenkvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kontakt 
mellan vårdnadshavare och socialtjänst.

2019-10-28 Dnr KS 2018-00493 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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-   det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska 
 kontaktas  inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott.        

Motionen har skickats på remiss till  Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Nämnden  avstyrker förslaget. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  

Nämnden anger i sitt yttrande bland annat att det behövs utökade resurser samt att 
”…en garanti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas inom 24 timmar efter 
det att en minderårig gripits för brott förutsätter att socialtjänsten får informationen 
från polisen betydligt mycket snabbare än vad man får idag, vilket kan vara upp till 
sex månader från att brottet begåtts. För att göra garantin genomförbar förutsätter 
detta att även polisen ändrar sina rutiner”.   

 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen anser att det är angeläget att vårdnadshavare kontaktas så snart 
som möjligt, när en minderårig har gripits för brott.  I de ärendena, som avses i 
motionen, är socialtjänstens möjlighet att kontakta vårdnadshavaren inom ett angivet 
tidsintervall, beroende av att även polisen förhåller sig till den tidsaspekten.  
Kommunen och polisen tillhör olika myndigheter, som var för sig gör sina 
prioriteringar, utifrån det uppdrag de har. Men det ska naturligtvis föras en dialog 
mellan kommunen och polisen om vikten av en snabb information.    

Nämnden anger att det redan finns en strävan efter att få en snabb kontakt mellan 
kommunen och vårdnadshavare. Vid en förfrågan, har förvaltningen också angett att 
man i flesta fall snabbt får information från polisen, men det finns även fall där det 
tar längre tid.  

Kommunstyrelsen bedömer att ett ensidigt beslut av kommunen om en 
”socialtjänstgaranti ”, inte ger önskvärd effekt. Möjligheten att uppfylla garantin är 
beroende av att polisen gör en likvärdig prioritering av de aktuella ärendena. 
Kommunstyrelsen ser det som mer angeläget att nämnden fortsätter att utveckla 
dialogen mellan kommunen och polisen, än att det införs en garanti som är svår att 
uppfylla. Motionen anses besvarad.  

 

Beslutsunderlag 
1. Motionen 2018-06-19 
2. IFO- nämndens yttrande 2018-11-27 
3. Fullmäktigeskrivelsen  
4. Beslutsförslag   
 

 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 
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   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00493 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Urban 
Svenkvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kontakt 
mellan vårdnadshavare och socialtjänst. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles.            

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-27 lämnat in förslaget att: 
 
-   det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska 
 kontaktas inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott.        

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Nämnden 
avstyrker förslaget. 

I de ärendena, som avses i motionen, är socialtjänstens möjlighet att kontakta 
vårdnadshavaren inom ett angivet tidsintervall, beroende av att även polisen förhåller 
sig till den tidsaspekten.  Kommunen och polisen tillhör olika myndigheter, som var 
för sig gör sina prioriteringar, utifrån det uppdrag de har. 

Kommunstyrelsen bedömer att det är angeläget att socialtjänsten kontaktar 
vårdnadshavare inom 24 timmar från dess att man fått vetskap om att denne gripits 
för brott. Även då det finns misstanke om brott är det angeläget att socialtjänsten 
kontaktar familjen. Kommunfullmäktige rekommenderas därför bifalla motionen.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-27 lämnat in förslaget att: 
 
-  det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska 
 kontaktas  inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott.        

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Nämnden 
avstyrker förslaget. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  
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Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00493 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Urban 
Svenkvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kontakt 
mellan vårdnadshavare och socialtjänst. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles.            

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-27 lämnat in förslaget att: 
 
-   det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska 
 kontaktas inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott.        

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Nämnden 
avstyrker förslaget. 

I de ärendena, som avses i motionen, är socialtjänstens möjlighet att kontakta 
vårdnadshavaren inom ett angivet tidsintervall, beroende av att även polisen förhåller 
sig till den tidsaspekten.  Kommunen och polisen tillhör olika myndigheter, som var 
för sig gör sina prioriteringar, utifrån det uppdrag de har. 

Kommunstyrelsen bedömer att det är angeläget att socialtjänsten kontaktar 
vårdnadshavare inom 24 timmar från dess att man fått vetskap om att denne gripits 
för brott. Även då det finns misstanke om brott är det angeläget att socialtjänsten 
kontaktar familjen. Kommunfullmäktige rekommenderas därför bifalla motionen.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-27 lämnat in förslaget att: 
 
-  det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska 
 kontaktas  inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott.        

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Nämnden 
avstyrker förslaget. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  
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Nämnden anger i sitt yttrande bland annat att det behövs utökade resurser samt att 
”…en garanti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas inom 24 timmar efter 
det att en minderårig gripits för brott förutsätter att socialtjänsten får informationen 
från polisen betydligt mycket snabbare än vad man får idag, vilket kan vara upp till 
sex månader från att brottet begåtts. För att göra garantin genomförbar förutsätter 
detta att även polisen ändrar sina rutiner”.   

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen anser att det är angeläget att vårdnadshavare kontaktas så snart 
som möjligt, när en minderårig har gripits för brott.  I de ärendena, som avses i 
motionen, är socialtjänstens möjlighet att kontakta vårdnadshavaren inom ett angivet 
tidsintervall, beroende av att även polisen förhåller sig till den tidsaspekten.  
Kommunen och polisen tillhör olika myndigheter, som var för sig gör sina 
prioriteringar, utifrån det uppdrag de har. Men det ska naturligtvis föras en dialog 
mellan kommunen och polisen om vikten av en snabb information.    

Nämnden anger att det redan finns en strävan efter att få en snabb kontakt mellan 
kommunen och vårdnadshavare. Vid en förfrågan, har förvaltningen också angett att 
man i flesta fall snabbt får information från polisen, men det finns även fall där det 
tar längre tid.  

Kommunstyrelsen bedömer att det är angeläget att socialtjänsten kontaktar 
vårdnadshavare inom 24 timmar från dess att man fått vetskap om att denne gripits 
för brott. Även då det finns misstanke om brott är det angeläget att socialtjänsten 
kontaktar familjen. Kommunfullmäktige rekommenderas därför bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 
1. Motionen 2018-06-19 
2. IFO- nämndens yttrande 2018-11-27 
3. Fullmäktigeskrivelsen  
4. Beslutsförslag   
 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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En socialtjänstgranti för bättre kontakt mellan vårdnadshavare och socialtjänst   
 
När en ung människa hamnat eller misstänkts ha hamnat i kriminalitet, krävs snabba 
insatser för att vända utvecklingen och få in personen i fråga på rätt bana. I det arbetet har 
socialtjänsten en viktig roll att spela och likaså förstås den minderåriges vårdnadshavare. 
För att underlätta för tidiga insatser och underlätta för kontakten mellan båda dessa parter, 
bör en ny socialtjänstgaranti införas som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas 
inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas 
inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott 
 
För Moderaterna  
 
Annette Carlson (M) 
Urban Svenkvist (M)  
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En socialtjänstgranti för bättre kontakt mellan vårdnadshavare och socialtjänst   
 
När en ung människa hamnat eller misstänkts ha hamnat i kriminalitet, krävs snabba 
insatser för att vända utvecklingen och få in personen i fråga på rätt bana. I det arbetet har 
socialtjänsten en viktig roll att spela och likaså förstås den minderåriges vårdnadshavare. 
För att underlätta för tidiga insatser och underlätta för kontakten mellan båda dessa parter, 
bör en ny socialtjänstgaranti införas som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas 
inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas 
inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott 
 
För Moderaterna  
 
Annette Carlson (M) 
Urban Svenkvist (M)  
 
 

 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Dajana Segota  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-11-20 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00189 1.2.3.25 
 

  

 

Motion: En socialtjänstgaranti för bättre kontakt mellan 
vårdnadshavare och socialtjänst 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden avstyrker förslaget om att det införs en 
ny socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas inom 24 
timmar efter det att en minderårig gripits för brott. 

Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden väljer att avstyrka förslaget främst av den 
anledningen att förslaget är detaljstyrt och nämnden bedömer att innehållet i 
förslaget redan regleras utifrån skyddsbedömningar som utifrån 
Socialtjänstlagen ska göras beträffande barn och unga.                

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden väljer att avstyrka förslaget främst av den 
anledningen att förslaget är detaljstyrt och nämnden bedömer att innehållet i 
förslaget redan regleras utifrån skyddsbedömningar som utifrån 
Socialtjänstlagen ska göras beträffande barn och unga. Således bör formen för 
skyddsbedömningar överlåtas till professionen. Förslaget har en bra 
andemening då det syftar till att få en snabb och tidig kontakt med den unge 
och dess vårdnadshavare. Nämnden anser att utöka insatserna för målgruppen 
är en vinning men då det redan finns en strävan efter att få en snabb kontakt så 
bedömer nämnden att en garanti av detta slag inte behövs. 
 
För att kunna införa en ny socialtjänstgaranti skulle Individ- och 
familjeomsorgsnämnden behöva ytterligare resurser i form av minst en 
heltidstjänst som endast skulle arbeta med denna typ av ärenden och samverkan 
med polisen. Då en minderårig tas in på förhör underrättas Barn och unga 
direkt. Är den unge under 15 år hålls inga förhör utan polisen ringer och lämnar 
en anmälan. Att prioritera polisförhör har man som utgångsläge men ingen 
garanti kan lämnas då man måste prioritera det mest akuta. Att kunna lämna en 
garanti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas inom 24 timmar efter det 
att en minderårig gripits för brott förutsätter att socialtjänsten får informationen 
från polisen betydligt mycket snabbare än vad man får idag, vilket kan vara upp 
till sex månader från att brottet begåtts. För att göra garantin genomförbar 
förutsätter detta att även polisen ändrar sina rutiner. 
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För att möjliggöra en ny socialtjänstgaranti krävs det först och främst en 
utökning av resurser till IFO samt en förändrad samverkan med polisen. 
Samtidigt görs en del av detta då man strävar efter att vara med på polisförhör 
så ofta och så snabbt detta är möjligt. Skyddsbedömningarna leder även till att 
de ärenden som bedöms särskilt angelägna prioriteras. 

Beslutsunderlag 
1. Motion om en ny socialtjänstgaranti                                

Samverkan 
Ärendet har 2018-11-08 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 
1. KS 2018-00493. KS.diarium@boras.se  
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 
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För att möjliggöra en ny socialtjänstgaranti krävs det först och främst en 
utökning av resurser till IFO samt en förändrad samverkan med polisen. 
Samtidigt görs en del av detta då man strävar efter att vara med på polisförhör 
så ofta och så snabbt detta är möjligt. Skyddsbedömningarna leder även till att 
de ärenden som bedöms särskilt angelägna prioriteras. 

Beslutsunderlag 
1. Motion om en ny socialtjänstgaranti                                

Samverkan 
Ärendet har 2018-11-08 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 
1. KS 2018-00493. KS.diarium@boras.se  
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00907 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap 
självklart 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås           

 

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Anderas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga. 
 

 

Sammanfattning 
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 
lämnat in förslaget  
-att respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet.   
- att Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver 
skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus. 
- att respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga 
lärare och pedagoger kunskap samt införlivar motionen ”ledarskap självklart” i 
resterande kommunal skolverksamhet.  
 
Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie-och 
Vuxenutbildningsnämnden som båda avstyrker motionen. 

 

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 
lämnat in förslaget  
-att respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet.   

Nr 178
Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap själv-
klart

2019-10-28 Dnr KS 2018-00907 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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- att Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver 
skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus. 
- att respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga 
lärare och pedagoger kunskap samt införlivar motionen ”ledarskap självklart” i 
resterande kommunal skolverksamhet.  
 
Motionären anser att det i Borås Stad behövs ett tydligt ledarskap i skolans sfär 
och i klassrummet. Det är endast genom ett tydligt ledarskap som innehållet i 
skolans läroplan kan uppfyllas enligt motionären.  
 
Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie-och 
Vuxenutbildningsnämnden.  

Grundskolenämnden föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser att det 
finns befintliga strukturer för fortbildning och kollegialt lärande på respektive 
skola. Rektor prioriterar vilka utvecklingsområden skolan och lärarna ska 
fokusera på, dessa val görs baserade på respektive skolas behov. Nämnden 
håller med om att lärares ledarskap i klassrummet tillsammans med lärares 
ämneskunskaper och didaktiska färdigheter är avgörande för hög 
måluppfyllelse, men att det är rektorn som följer upp lärarnas arbete och behov 
av stöd och fortbildning i årliga medarbetarsamtal. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
avslå motionen. Detta för att nämnden redan regelbundet följer upp 
ledarskapets inverkan i klassrummet. Nämnden anger i sitt yttrande att 
utgångpunkten är att ledarskap ingår som en del i lärarutbildningen och lärarna 
därför har en grundkompetens i ledarskapet. Nämnden anser inte att det ska 
vara en generell utbildningsinsats för alla lärare, utan att detta ska vara 
individanpassat utefter vilka behov som finns. Har en lärare svårigheter med att 
upprätthålla studiero och trygghet i klassrummet finns det stöd att få för att 
stärka sin ledarkompetens. Detta menar nämnden bör ske på individuell och 
inte på generell basis. 

Båda nämnderna skriver i sitt yttrande att de följer upp ledarskapets inverkan på 
sin verksamhet genom det systematiska kvalitetsarbetet.  

Då det inte finns något behov av att starta ett pilotprojekt och då nämnderna 
anser att de följer upp ledarskapets inverkan föreslår Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige att motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande Grundskolenämnden 
2. Yttrande Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
3. Motion: Ledarskap självklart 
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Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 
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- att Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver 
skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus. 
- att respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga 
lärare och pedagoger kunskap samt införlivar motionen ”ledarskap självklart” i 
resterande kommunal skolverksamhet.  
 
Motionären anser att det i Borås Stad behövs ett tydligt ledarskap i skolans sfär 
och i klassrummet. Det är endast genom ett tydligt ledarskap som innehållet i 
skolans läroplan kan uppfyllas enligt motionären.  
 
Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie-och 
Vuxenutbildningsnämnden.  

Grundskolenämnden föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser att det 
finns befintliga strukturer för fortbildning och kollegialt lärande på respektive 
skola. Rektor prioriterar vilka utvecklingsområden skolan och lärarna ska 
fokusera på, dessa val görs baserade på respektive skolas behov. Nämnden 
håller med om att lärares ledarskap i klassrummet tillsammans med lärares 
ämneskunskaper och didaktiska färdigheter är avgörande för hög 
måluppfyllelse, men att det är rektorn som följer upp lärarnas arbete och behov 
av stöd och fortbildning i årliga medarbetarsamtal. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
avslå motionen. Detta för att nämnden redan regelbundet följer upp 
ledarskapets inverkan i klassrummet. Nämnden anger i sitt yttrande att 
utgångpunkten är att ledarskap ingår som en del i lärarutbildningen och lärarna 
därför har en grundkompetens i ledarskapet. Nämnden anser inte att det ska 
vara en generell utbildningsinsats för alla lärare, utan att detta ska vara 
individanpassat utefter vilka behov som finns. Har en lärare svårigheter med att 
upprätthålla studiero och trygghet i klassrummet finns det stöd att få för att 
stärka sin ledarkompetens. Detta menar nämnden bör ske på individuell och 
inte på generell basis. 

Båda nämnderna skriver i sitt yttrande att de följer upp ledarskapets inverkan på 
sin verksamhet genom det systematiska kvalitetsarbetet.  

Då det inte finns något behov av att starta ett pilotprojekt och då nämnderna 
anser att de följer upp ledarskapets inverkan föreslår Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige att motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande Grundskolenämnden 
2. Yttrande Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
3. Motion: Ledarskap självklart 
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Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-10-28 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00907 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap 
självklart 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles.              

 

Sammanfattning 
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 
lämnat in förslaget  
-att respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet.   
- att Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver 
skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus. 
- att respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga 
lärare och pedagoger kunskap samt införlivar motionen ”ledarskap självklart” i 
resterande kommunal skolverksamhet.  
 
Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie-och 
Vuxenutbildningsnämnden som båda avstyrker motionen. 

 

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 
lämnat in förslaget  
-att respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet.   
- att Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver 
skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus. 
- att respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga 
lärare och pedagoger kunskap samt införlivar motionen ”ledarskap självklart” i 
resterande kommunal skolverksamhet.  
 
Motionären anser att det i Borås Stad behövs ett tydligt ledarskap i skolans sfär 
och i klassrummet. Det är endast genom ett tydligt ledarskap som innehållet i 
skolans läroplan kan uppfyllas enligt motionären.  
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Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie-och 
Vuxenutbildningsnämnden.  

Grundskolenämnden föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser att det 
finns befintliga strukturer för fortbildning och kollegialt lärande på respektive 
skola. Rektor prioriterar vilka utvecklingsområden skolan och lärarna ska 
fokusera på, dessa val görs baserade på respektive skolas behov. Nämnden 
håller med om att lärares ledarskap i klassrummet tillsammans med lärares 
ämneskunskaper och didaktiska färdigheter är avgörande för hög 
måluppfyllelse, men att det är rektorn som följer upp lärarnas arbete och behov 
av stöd och fortbildning i årliga medarbetarsamtal. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
avslå motionen. Detta för att nämnden redan regelbundet följer upp 
ledarskapets inverkan i klassrummet. Nämnden anger i sitt yttrande att 
utgångpunkten är att ledarskap ingår som en del i lärarutbildningen och lärarna 
därför har en grundkompetens i ledarskapet. Nämnden anser inte att det ska 
vara en generell utbildningsinsats för alla lärare, utan att detta ska vara 
individanpassat utefter vilka behov som finns. Har en lärare svårigheter med att 
upprätthålla studiero och trygghet i klassrummet finns det stöd att få för att 
stärka sin ledarkompetens. Detta menar nämnden bör ske på individuell och 
inte på generell basis. 

Båda nämnderna skriver i sitt yttrande att de följer upp ledarskapets inverkan på 
sin verksamhet genom det systematiska kvalitetsarbetet.  

Kommunstyrelsen anser att en viktig komponent i ett framgångsrikt ledarskap 
är förmågan att kunna hantera konflikter. Lärarförbundet genomförde en 
nationell undersökning under 2019 som tydligt visar att riktade åtgärder på 
området är nödvändiga: 
 

• Drygt 40 % svarar att de känner sig osäkra på hur de ska agera när en 
elev vägrar lämna klassrummet trots att de har visat ut eleven. 

• Omkring en tredjedel känner sig osäkra på hur de ska agera när en elev 
vägrar lämna ifrån sig sin mobil eller andra föremål. 

• 40 % svarar att det inte är tydligt vilken befogenhet de har och känner 
sig ofta stressade över att inte veta hur de ska agera när elever stör. 

Kommunstyrelsen bedömer att de befintliga strukturerna för fortbildning och 
kollegialt lärande ej är tillräckliga i arbetet med att stärka ledarskapet i 
klassrummet. Under rådande omständigheter, med hög personalomsättning och 
en stor andel obehöriga lärare i verksamheten, anser Kommunstyrelsen att de 
föreslagna åtgärderna i motionen är nödvändiga. Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige att motionen bifalles. 

 

Borås Stad 
  Sida 
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Beslutsunderlag 
1. Yttrande Grundskolenämnden 
2. Yttrande Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
3. Motion: Ledarskap självklart 
 
     
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie-och 
Vuxenutbildningsnämnden.  

Grundskolenämnden föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser att det 
finns befintliga strukturer för fortbildning och kollegialt lärande på respektive 
skola. Rektor prioriterar vilka utvecklingsområden skolan och lärarna ska 
fokusera på, dessa val görs baserade på respektive skolas behov. Nämnden 
håller med om att lärares ledarskap i klassrummet tillsammans med lärares 
ämneskunskaper och didaktiska färdigheter är avgörande för hög 
måluppfyllelse, men att det är rektorn som följer upp lärarnas arbete och behov 
av stöd och fortbildning i årliga medarbetarsamtal. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 
avslå motionen. Detta för att nämnden redan regelbundet följer upp 
ledarskapets inverkan i klassrummet. Nämnden anger i sitt yttrande att 
utgångpunkten är att ledarskap ingår som en del i lärarutbildningen och lärarna 
därför har en grundkompetens i ledarskapet. Nämnden anser inte att det ska 
vara en generell utbildningsinsats för alla lärare, utan att detta ska vara 
individanpassat utefter vilka behov som finns. Har en lärare svårigheter med att 
upprätthålla studiero och trygghet i klassrummet finns det stöd att få för att 
stärka sin ledarkompetens. Detta menar nämnden bör ske på individuell och 
inte på generell basis. 

Båda nämnderna skriver i sitt yttrande att de följer upp ledarskapets inverkan på 
sin verksamhet genom det systematiska kvalitetsarbetet.  

Kommunstyrelsen anser att en viktig komponent i ett framgångsrikt ledarskap 
är förmågan att kunna hantera konflikter. Lärarförbundet genomförde en 
nationell undersökning under 2019 som tydligt visar att riktade åtgärder på 
området är nödvändiga: 
 

• Drygt 40 % svarar att de känner sig osäkra på hur de ska agera när en 
elev vägrar lämna klassrummet trots att de har visat ut eleven. 

• Omkring en tredjedel känner sig osäkra på hur de ska agera när en elev 
vägrar lämna ifrån sig sin mobil eller andra föremål. 

• 40 % svarar att det inte är tydligt vilken befogenhet de har och känner 
sig ofta stressade över att inte veta hur de ska agera när elever stör. 

Kommunstyrelsen bedömer att de befintliga strukturerna för fortbildning och 
kollegialt lärande ej är tillräckliga i arbetet med att stärka ledarskapet i 
klassrummet. Under rådande omständigheter, med hög personalomsättning och 
en stor andel obehöriga lärare i verksamheten, anser Kommunstyrelsen att de 
föreslagna åtgärderna i motionen är nödvändiga. Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige att motionen bifalles. 
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Beslutsunderlag 
1. Yttrande Grundskolenämnden 
2. Yttrande Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
3. Motion: Ledarskap självklart 
 
     
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20-21 november 2019

B 3264

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Samuelsson 
Handläggare 
033 357768 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-29 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00007 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss- Motion: Ledarskap självklart 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen. 

 

Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet.     

Ärendet i sin helhet 
I motionen framställs att det i Borås Stad behövs ett tydligt ledarskap i skolans 
sfär och i klassrummen och föreslås att respektive skolnämnd aktivt följer upp 
ledarskapets inverkan i sin verksamhet, att grundskolenämnden inom ramen för 
ett pilotprojekt utbildar och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i 
klassrummen ska ha ett tydligt fokus, att respektive skolnämnd vid positivt 
utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt 
införlivar motionen ”ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet.  

Nämnden följer regelbundet upp ledarskapets inverkan i klassrummet. Detta 
sker på elevnivå genom Skolklimatundersökningen där eleverna får ta ställning 
till frågor som rör trygghet och studiero (bland annat lärarnas förmåga att leda 
arbetet i klassrummet). Resultaten på Skolklimatundersökningen ligger mycket 
högt (3,5 på en 4-gradig skala) och har så gjort under flera års tid. Dessutom 
följs detta upp i varje rektors kvalitetsbedömning där elevresultat kopplas 
samman med lärarnas förmåga att t.ex. leda undervisningsprocesser och i samtal 
mellan lärare och rektor. 
 
Utgångspunkten är att ledarskap ingår som en del i lärarutbildningen. Således 
har alla lärare som har en lärarutbildning en grundkompetens i ledarskap. 
Obehöriga lärare ska inte undervisa utan handledning av en utbildad och 
erfaren kollega på skolan. Om det ändå finns svårigheter för lärare att 
upprätthålla trygghet och studiero på skolan ska detta omhändertas inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet i vilket man analyserar de utvecklingsbehov 
som finns och sätter in adekvata åtgärder som är kopplade till de behov som 
finns i verksamheten. Nämnden bedömer att det inte är ändamålsenligt att 
genomföra en generell utbildningsinsats som alla lärare ska genomgå. Lärare 
som har svårigheter med att upprätthålla trygghet och studiero i klassrummet 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Samuelsson 
Handläggare 
033 357768 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-29 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00007 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss- Motion: Ledarskap självklart 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen. 

 

Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet.     

Ärendet i sin helhet 
I motionen framställs att det i Borås Stad behövs ett tydligt ledarskap i skolans 
sfär och i klassrummen och föreslås att respektive skolnämnd aktivt följer upp 
ledarskapets inverkan i sin verksamhet, att grundskolenämnden inom ramen för 
ett pilotprojekt utbildar och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i 
klassrummen ska ha ett tydligt fokus, att respektive skolnämnd vid positivt 
utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt 
införlivar motionen ”ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet.  

Nämnden följer regelbundet upp ledarskapets inverkan i klassrummet. Detta 
sker på elevnivå genom Skolklimatundersökningen där eleverna får ta ställning 
till frågor som rör trygghet och studiero (bland annat lärarnas förmåga att leda 
arbetet i klassrummet). Resultaten på Skolklimatundersökningen ligger mycket 
högt (3,5 på en 4-gradig skala) och har så gjort under flera års tid. Dessutom 
följs detta upp i varje rektors kvalitetsbedömning där elevresultat kopplas 
samman med lärarnas förmåga att t.ex. leda undervisningsprocesser och i samtal 
mellan lärare och rektor. 
 
Utgångspunkten är att ledarskap ingår som en del i lärarutbildningen. Således 
har alla lärare som har en lärarutbildning en grundkompetens i ledarskap. 
Obehöriga lärare ska inte undervisa utan handledning av en utbildad och 
erfaren kollega på skolan. Om det ändå finns svårigheter för lärare att 
upprätthålla trygghet och studiero på skolan ska detta omhändertas inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet i vilket man analyserar de utvecklingsbehov 
som finns och sätter in adekvata åtgärder som är kopplade till de behov som 
finns i verksamheten. Nämnden bedömer att det inte är ändamålsenligt att 
genomföra en generell utbildningsinsats som alla lärare ska genomgå. Lärare 
som har svårigheter med att upprätthålla trygghet och studiero i klassrummet 
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kan behöva olika former av stöd och insatser för att stärka sin ledarkompetens. 
Dessa insatser bör ske på individuell basis.  
 
 
              

Beslutsunderlag 
1. Motion: Ledarskap självklart 

Samverkan 
FSG 2019-04-24 

Beslutet expedieras till 
1. KS diarium 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Alternativt beslutsförslag från Sverigedemokraterna 

Yttrande över remiss Motion: Ledarskap självklart 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden tillstyrker motionen Ledarskap självklart, samt översänder 
svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Ledarskap 
självklart och tillstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet. 

- Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar 
och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska 
ha ett tydligt fokus. 

- respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet 
tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt införliva 
motionen ”Ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet. 

Sammanfattningsvis så sker uppföljning av undervisning och resultat redan på 
såväl enhets- som på huvudmannanivå. Det finns befintliga strukturer för 
fortbildning och kollegialt lärande på respektive skola och vilka 
fortbildningsinsatser som ska prioriteras avgörs av vilka behov som rektor har 
identifierat.   

Nämnden ser dock att de befintliga strukturerna för fortbildning och kollegialt 
lärande ej är tillräckliga i arbetet med att stärka ledarskapet i klassrummet. 
Under rådande omständigheter, med hög personalomsättning och en stor andel 
obehöriga lärare i verksamheten, anser nämnden att föreslagna åtgärder i 
motionen är nödvändiga.              

Ärendet i sin helhet 
Grundskolnämnden har ombetts svara på remissen Motion: Ledarskap 
självklart och tillstyrker motionen. 
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Alternativt beslutsförslag från Sverigedemokraterna 

Yttrande över remiss Motion: Ledarskap självklart 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden tillstyrker motionen Ledarskap självklart, samt översänder 
svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Ledarskap 
självklart och tillstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet. 

- Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar 
och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska 
ha ett tydligt fokus. 

- respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet 
tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt införliva 
motionen ”Ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet. 

Sammanfattningsvis så sker uppföljning av undervisning och resultat redan på 
såväl enhets- som på huvudmannanivå. Det finns befintliga strukturer för 
fortbildning och kollegialt lärande på respektive skola och vilka 
fortbildningsinsatser som ska prioriteras avgörs av vilka behov som rektor har 
identifierat.   

Nämnden ser dock att de befintliga strukturerna för fortbildning och kollegialt 
lärande ej är tillräckliga i arbetet med att stärka ledarskapet i klassrummet. 
Under rådande omständigheter, med hög personalomsättning och en stor andel 
obehöriga lärare i verksamheten, anser nämnden att föreslagna åtgärder i 
motionen är nödvändiga.              

Ärendet i sin helhet 
Grundskolnämnden har ombetts svara på remissen Motion: Ledarskap 
självklart och tillstyrker motionen. 
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Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet. 

- Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar 
och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska 
ha ett tydligt fokus. 

- respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet 
tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt införliva 
motionen ”Ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet. 

Lärares ledarskap i klassrummet är tillsammans med lärares ämneskunskaper 
och didaktiska färdigheter avgörande för en hög måluppfyllelse. Ett gott 
ledarskap i klassrummet kännetecknas av tre faktorer: emotionellt stöd, 
klassrumsorganisation och inlärningsstöd. Emotionellt stöd handlar om att se 
och bekräfta eleverna, klassrumsorganisation om struktur, ordning samt god 
förberedelse och slutligen inlärningsstöd om att skapa en varierad undervisning 
där eleverna utvecklar eget tänkande. Rektor är pedagogisk ledare och följer 
upp lärarnas arbete och behov av stöd och fortbildning i årliga 
medarbetarsamtal. I respektive skolas systematiska kvalitetsarbete sker 
uppföljning av undervisning och resultat på enhetsnivå. Utifrån rektors analys 
tas en verksamhetsplan fram som innehåller såväl beskrivningar av 
verksamheten som hur densamma ska utvecklas.  

Huvudmannen stödjer också enheternas kvalitetsarbete genom 
verksamhetschef och verksamhetsutvecklare, bland annat genom att möjliggöra 
kollegialt lärande vid exempelvis kvalitetskonferenser. Även genom 
huvudmannens kvalitetsrapporter följs undervisning och resultat upp, där 
analyseras även data från Skolklimatundersökningen där elevernas uppfattningar 
om lärares förhållningssätt gentemot eleverna ingår.  

Det finns befintliga strukturer för fortbildning och kollegialt lärande på 
respektive skola. Rektor prioriterar vilka utvecklingsområden skolan och lärarna 
ska fokusera på, dessa val görs baserade på respektive skolas behov. 

Nämnden ser dock att de befintliga strukturerna för fortbildning och kollegialt 
lärande ej är tillräckliga i arbetet med att stärka ledarskapet i klassrummet. 
Under rådande omständigheter, med hög personalomsättning och en stor andel 
obehöriga lärare i verksamheten, anser nämnden att föreslagna åtgärder i 
motionen är nödvändiga.              

 

För Sverigedemokraterna 
Anders Alftberg  
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Yttrande över remiss- Motion: Ledarskap självklart 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen Ledarskap självklart, samt översänder 
svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Ledarskap 
självklart och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet. 

- Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar 
och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska 
ha ett tydligt fokus. 

- respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet 
tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt införliva 
motionen ”Ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet. 

Sammanfattningsvis så sker uppföljning av undervisning och resultat redan på 
såväl enhets- som på huvudmannanivå. Det finns befintliga strukturer för 
fortbildning och kollegialt lärande på respektive skola och vilka 
fortbildningsinsatser som ska prioriteras avgörs av vilka behov som rektor har 
identifierat.               

Ärendet i sin helhet 
Grundskolnämnden har ombetts svara på remissen Motion: Ledarskap 
självklart och avstyrker motionen. 

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet. 

- Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar 
och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska 
ha ett tydligt fokus. 
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- respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet 
tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt införliva 
motionen ”Ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet. 

Lärares ledarskap i klassrummet är tillsammans med lärares ämneskunskaper 
och didaktiska färdigheter avgörande för en hög måluppfyllelse. Ett gott 
ledarskap i klassrummet kännetecknas av tre faktorer: emotionellt stöd, 
klassrumsorganisation och inlärningsstöd. Emotionellt stöd handlar om att se 
och bekräfta eleverna, klassrumsorganisation om struktur, ordning samt god 
förberedelse och slutligen inlärningsstöd om att skapa en varierad undervisning 
där eleverna utvecklar eget tänkande. Rektor är pedagogisk ledare och följer 
upp lärarnas arbete och behov av stöd och fortbildning i årliga 
medarbetarsamtal. I respektive skolas systematiska kvalitetsarbete sker 
uppföljning av undervisning och resultat på enhetsnivå. Utifrån rektors analys 
tas en verksamhetsplan fram som innehåller såväl beskrivningar av 
verksamheten som hur densamma ska utvecklas.  

Huvudmannen stödjer också enheternas kvalitetsarbete genom 
verksamhetschef och verksamhetsutvecklare, bland annat genom att möjliggöra 
kollegialt lärande vid exempelvis kvalitetskonferenser. Även genom 
huvudmannens kvalitetsrapporter följs undervisning och resultat upp, där 
analyseras även data från Skolklimatundersökningen där elevernas uppfattningar 
om lärares förhållningssätt gentemot eleverna ingår.  

Det finns befintliga strukturer för fortbildning och kollegialt lärande på 
respektive skola. Rektor prioriterar vilka utvecklingsområden skolan och lärarna 
ska fokusera på, dessa val görs baserade på respektive skolas behov. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande att 
bifalla motionen (bilaga). 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Ledarskap självklart. 
                                

Samverkan 
Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Yttrande över remiss- Motion: Ledarskap självklart 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen Ledarskap självklart, samt översänder 
svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Ledarskap 
självklart och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet. 

- Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar 
och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska 
ha ett tydligt fokus. 

- respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet 
tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt införliva 
motionen ”Ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet. 

Sammanfattningsvis så sker uppföljning av undervisning och resultat redan på 
såväl enhets- som på huvudmannanivå. Det finns befintliga strukturer för 
fortbildning och kollegialt lärande på respektive skola och vilka 
fortbildningsinsatser som ska prioriteras avgörs av vilka behov som rektor har 
identifierat.               

Ärendet i sin helhet 
Grundskolnämnden har ombetts svara på remissen Motion: Ledarskap 
självklart och avstyrker motionen. 

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin 
verksamhet. 

- Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar 
och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska 
ha ett tydligt fokus. 
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- respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet 
tillgodoser övriga lärare och pedagoger kunskap samt införliva 
motionen ”Ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet. 

Lärares ledarskap i klassrummet är tillsammans med lärares ämneskunskaper 
och didaktiska färdigheter avgörande för en hög måluppfyllelse. Ett gott 
ledarskap i klassrummet kännetecknas av tre faktorer: emotionellt stöd, 
klassrumsorganisation och inlärningsstöd. Emotionellt stöd handlar om att se 
och bekräfta eleverna, klassrumsorganisation om struktur, ordning samt god 
förberedelse och slutligen inlärningsstöd om att skapa en varierad undervisning 
där eleverna utvecklar eget tänkande. Rektor är pedagogisk ledare och följer 
upp lärarnas arbete och behov av stöd och fortbildning i årliga 
medarbetarsamtal. I respektive skolas systematiska kvalitetsarbete sker 
uppföljning av undervisning och resultat på enhetsnivå. Utifrån rektors analys 
tas en verksamhetsplan fram som innehåller såväl beskrivningar av 
verksamheten som hur densamma ska utvecklas.  

Huvudmannen stödjer också enheternas kvalitetsarbete genom 
verksamhetschef och verksamhetsutvecklare, bland annat genom att möjliggöra 
kollegialt lärande vid exempelvis kvalitetskonferenser. Även genom 
huvudmannens kvalitetsrapporter följs undervisning och resultat upp, där 
analyseras även data från Skolklimatundersökningen där elevernas uppfattningar 
om lärares förhållningssätt gentemot eleverna ingår.  

Det finns befintliga strukturer för fortbildning och kollegialt lärande på 
respektive skola. Rektor prioriterar vilka utvecklingsområden skolan och lärarna 
ska fokusera på, dessa val görs baserade på respektive skolas behov. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande att 
bifalla motionen (bilaga). 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Ledarskap självklart. 
                                

Samverkan 
Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Motion: Ledarskap självklart 
  
Skolans yttersta uppdrag är att utbilda våra barn. Skolväsendet vilar på demokratiska 
grundprinciper. I läroplanen framgår att var och en som verkar inom skolan ska främja den 
gemensamma miljön. Skolans verksamhet ska präglas av omsorg för den enskildes 
välbefinnande och personliga utveckling. Vidare ingår att främja lärande där individen 
stimuleras att hämta och utveckla kunskap. Skolan ska visa omsorg, omtanke och generositet 
mot individen. Dessutom ska skolan vara ett stöd åt familjerna i deras ansvar över barnens 
fostran och utveckling. Det ska inom skolan finnas en strävan att skapa de bästa betingelserna 
för barnens bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Barnens trygghet och självkänsla 
skapas i hemmen, dock har skolan i denna del en väldigt viktig roll. 

Internationella engelska skolan (IES) är ett bra exempel på hur ett tydligt ledarskap och 
lärande går hand i hand där elevernas slutbetyg ligger i toppklass. 

Hur kan innehållet i läroplanen uppfyllas när skolmiljön präglas av bråk och stök?  
Många gånger saknas ett tydligt ledarskap och disciplin vilket omöjliggör en god lärande 
studiemiljö för barnen. 
Små men ändå betydande strikta regler finns i alla framgångsrika strukturer.  
I företagsvärlden är det en självklarhet för att lyckas och i det militära en nödvändighet som 
kan innebära strategisk överlevnad. 
  
I studien ”Makt, känslor och ledarskap i klassrummet”, av Bodil Wennberg och Sofia 
Norberg, framkommer att ledarskapet i skolan är en nyckelfråga för lärandet. Studien gjordes 
på tre skolor på olika nivåer i Stockholmsområdet. Kortfattat var arbetsmiljön i skolorna 
sådan att lärarna upplevde svårigheter att läroplanens intentioner skulle kunna uppfyllas. 
Vidare framgår det att om lärandeprocessen ska fortgå positivt behövs förutom ämneskunskap 
och pedagogiskt kunnande även en medvetenhet hos läraren hur ledarskapet kan hjälpa eleven 
att uppnå läroplanens mål. 

”Ledarskapet är det smörjmedel som behövs för att en arbetsdag ska kunna ha lärandet i 
fokus och inte cirkla runt ordningsfrågor. Ledarskapet gör det möjligt att få 
klassrumssituationen att fungera. Ledarskap krävs för att bana väg för det pedagogiska 
arbetet.” 

Bodil Wennberg (legitimerad psykolog) 
Sofia Norberg (ledarskapskonsult och civilingenjör) 
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I tidningen skolvärlden.se finns det flera artiklar om vikten utav ledarskap i skolan. 

”Dåligt elevuppförande är ett symtom på dåligt ledarskap”  
Ann-Sofie Fredriksson efterlyser högre prioritering av ledarskapet i Skolsverige” 
http://skolvarlden.se/artiklar/lararen-prioritera-bra-ledarskap-i-skolorna  

”Satsar man inte på ledarskap så kommer eleverna prestera sämre” 
Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet. 
http://skolvarlden.se/artiklar/lararutbildningen-storsatsar-pa-ledarskap 

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 
lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap. 
”Det är en jättebra satsning som är spännande”.Carina Lidberg, lärare. 
http://skolvarlden.se/artiklar/ny-miljonsatsning-pa-ledarskap-larare 

Sverigedemokraterna menar att det i Borås Stad behövs ett tydligt ledarskap i skolans sfär och 
i klassrummen. Det är endast genom ett tydligt ledarskap som innehållet i skolans läroplan 
kan uppfyllas. Vi anser att det ska vara lärarna som ska vara de naturliga ledarna och som 
skapar den miljö som behövs för lärandet. 
I första steget som ett pilotprojekt i några av kommunens grundskolor, för att implementeras 
in i övrig kommunal skolverksamhet om utfallet blir positivt.  
  
Sverigedemokraterna föreslår: 
− att respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin verksamhet. 
− att grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver  
skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus. 
− att respektive skolnämnd vid positivt utfall av pilotprojektet tillgodoser övriga lärare och 
pedagoger kunskap samt införlivar motionen ”ledarskap självklart” i resterande kommunal 
skolverksamhet. 

Leif Häggblom 
Sverigedemokraterna, Borås 
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