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Inledning 

 

Kommunstyrelsen har att svara på hur det går med 7 indikatorer och en lägesbeskrivning. Kort sagt så 
går det framåt, men långsamt så det blir inget synligt när man ska rapportera tertialvis kring långsamma 
processer. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Stadsledningskansliet fick miljödiplomering enligt Svensk miljöbas i november 2018, vilket 
gäller till november 2019. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord 

Kommentar Stadskansliet är diplomerat, varför miljöledningssystem som inte är certifierade, inte är 
aktuellt att följa upp T2. 

1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 

eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

  0 
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Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Kommentar Total siffra för antalet restauranger saknas, beroende på oklar definition. Statistik finns för 
storköken T2 2019 inom äldreomsorg, förskola, grundskola och gymnasieskola. Statistiken inkluderar inte 
tex Djurparken, Pantängen och Återbruk. 38 av 115 enheter har uppnått resultat som skulle kunna 
certifiera dom till nivå 2, men osäkerheter kring effekter av införandet av distributionscentral (DC) gör att 
man inte vågar garantera att långsiktigt hålla nivå 2, varför certifiering till nivå 2 får vänta. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

86% 56%  

Kommentar Under våren 2019 har ytterligare 12 anställda gått miljöutbildningen vid ett antal tillfällen 
anordnade av Miljöförvaltningen. Personerna tillhör olika enheter och detta indikerar att rutinen fungerar 
med att det införts i mallen för vad nyanställda ska informeras om, bl a att de ska miljöutbildas. 
Förvaltningen ha ca 120 anställda (formellt enligt boras.se) men personal byts ut genom att vissa 
nyanställs och andra slutar, varför det är svårt att räkna andel miljöutbildade. Med fortsatt väl fungerande 
rutin, bör 100% uppnås framöver. 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

 19%  

Kommentar I maj 2019 fick KS ledamöter (ordinarie och ersättare) ett eget tillfälle till miljöutbildning från 
Miljöförvaltningen, där 7 ledamöter deltog. Därutöver har 7 andra ledamöter deltagit på 
fredagsutbildningarna som också anordnas av Miljöförvaltningen. Ledamöter kan ha fått miljöutbildning via 
engagemang i andra nämnder, så listan på hur många som är miljöutbildade kan vara ofullständig, varför 
andel är svårt att ange. Samtliga partier har haft minst en delaktig. 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 

materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 

Kommentar Ingen standardisering av inköpen har skett ännu. 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 

Kommentar En funktionsupphandling av trygghetshubb är överprövad. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 
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Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Kommentar Kommunstyrelsens egna förvaltning har infört rutiner för hantering av inventariebehov. För 
kommunövergripande system har äskats pengar i budget 2020 för en projektledarfunktion inom 
Koncerninköp för att jobba med återbruk av inventarier. (Arbetslivsnämnden äskar samtidigt pengar i 
budget 2020 för ett permanent lager av inventarier. ) 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 

och miljö. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar 

Status T2 2019: Servicekontoret har gjort en förstudie om hur ett kemikaliehanteringssystem kan införas. 
Frågan om gemensam finansiering har lyfts på koncernmöte, men lagts på is. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 

Kommentar Bisfenol A finns i konsumentprodukter i grossistavtal fortfarande. I övrigt ska det vara borta. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 

varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 

Kommentar Palmoljan finns kvar men kommer det arbetas med att successivt fasa ut. 

Hållbar natur 

Beskrivning 

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
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Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 

kommunen och värna viktiga korridorer. 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att pröva möjligheten att utöka Naturreservatet Rya 
åsar. 
Naturreservatet Rya åsar bildades 2001 och omfattar 550 ha. Förslaget är att utöka naturreservatet med 
det område väster om Almenäsvägen som idag inte ingår i reservatet (skidbacken, området vid 
Björbostugan och tillfartsvägen ”Björbobacken”). Det säkerställer att området kan skötas för att få högre 
natur- och rekreationsvärden än det har idag. 
 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bla kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har vi två tillfällen initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark 
som stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går (en tomt i ett viktigt grönt stråk och ett 
område med mycket höga naturvärden som skulle kunna ingå i att bilda reservat, och föreslag har även 
initierats tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns 
ett mycket bra samarbete och kontakter mellan Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliets Mark och 
exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och 
där diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa 
eller byta till sig olika objekt. 
 

 



FINANSRAPPORT 2019-08-31

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-07-31 2019-08-31
Räntebärande likviditet*) 904,3 629,5 703,7
varav:  -utlåning till internbanken 26,0 -86,1 -16,3

-externa räntebärande placeringar 552,4 552,4 408,8

-direktutlånat till bolagen 10,2 9,7 9,7

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 315,7 153,6 301,5

*)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm

Intecknad likviditet 769,6 613,1 535,9
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad -106 74
Kommentar: Likvida medel ökar jämfört med föregående månad till följd av lägre leverantörsbetalningar 

 

Externa räntebärande placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Orealiserat +/-
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 32,6 35,4 2,8

Nordea Instutionell Korträntefond 60,0 60,1 0,1

Simplicity Likviditetsfond 60,0 60,4 0,4

SPP Företagsobligationsfond 86,0 88,9 2,9

SPP Grön Obligationsfond 45,0 46,3 1,3

SPP Obligationsfond 44,1 46,5 2,4

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 51,9 53,9 1,9

Öhman Grön obligationsfond AB 29,2 30,0 0,9

408,8 421,6 12,7
Realiserade vinster/förluster under året 6,3
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-07-31 2019-08-31
Internbankens upplåning - Intern och Extern 8 258,5 8 988,7 9 053,0
Upplåning - Borås Stad 26,0 -86,1 -16,3

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 187,7 179,8 174,2

Upplåning - Certifikat 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Upplåning - Kommuninvest 2 444,8 3 195,1 3 195,1

Upplåning - Banker, övrigt 0,0 0,0 0,0

Upplåning- Obligation 3 900,0 4 000,0 4 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 8 258,5 8 988,7 9 053,0

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad (momentan): inkl kreditlöften

Snittränta (momentan): upplåning inkl kreditlöften

Räntekostnad (momentan): inkl ränteswappar

Snittränta (momentan inkl ränteswappar):

Genomsnittlig lånemarginal (momentan) jmf med 3 mån stibor:

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2020-08-31

Nordea Kreditlöfte 500 0 2023-01-10

SHB Kreditlöfte 750 0 2020-08-31

SEB Kreditlöfte 750 0 2020-08-31

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2020-08-31

Summa 2 900 0,0

2019-07-31 2019-08-31

6 488,7 6 553,0

18,4 18,1

0,28% 0,28%

49,8 49,4

0,77% 0,75%

0,05% 0,05%

0,35% 0,27%

1,95 1,87

42% 42%

2019-07-31 2019-08-31

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit Snittränta (momentan) *)
Riskanalys mkr, om 

räntan stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BOSTÄDER 2 745,9 2 800,0 1,15% 0,31% 25,5 124%

BEMAB 3 728,0 4 747,0 2,16% 0,51% 10,8 999%

varav EMC 2 500,0 3 167,0 0,0 0%

ELNÄT 843,9 1 000,0 0,96% 0,61% 6,4 16%

VISKAFORSH 349,5 396,0 0,88% 0,41% 3,5 100%

STADSHUSAB 196,5 204,8 0,45% 0,00% 1,0 999%

IBAB konc 277,9 360,0 1,12% 0,31% 2,4 26%

FRIBO 191,9 216,0 1,65% 0,41% 1,2 41%

SANDHULTSB 262,8 305,0 0,91% 0,41% 2,1 297%

TOARPSHUS 194,0 245,0 0,98% 0,41% 1,7 211%

DJURPARK 116,5 180,0 0,85% 0,00% 1,1 999%

PARKERING 87,1 129,0 1,05% 0,61% 0,9 12%

BORÅSBORÅS 13,0 22,0 0,44% 0,00% 0,1 999%

INKUBATORN 0,0 2,4 0,44% 0,00% 0,0 999%

AKADEMIPLATSEN 46,1 43,0 0,44% 0,00% 0,5 999%

Summa 9 053,0 10 650,2 1,60% 0,42% 57,0

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Derivatinstrumentens belopp ovan avser endast största motpart per ratingkategori

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2019-06-30 på nominellt 3 145,5 mkr har ett marknadsvärde på -73,5 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
Försäljning av räntefonder har skett motsvarande 150 mkr, främst för att frigöra likviditet inför försäkringsinlösen av 
pensioner under september.

Ränte och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall

Kapi ta lbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 1,9 år Ja l
Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2 år Ja l

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall

Ränteförfa l l < 1 år 0% - 50% 44% Ja l

Mål Kapitalförfall Likviditet Utfall

Likvidi tetstäckning 12M >100% 2 758 Mkr 3 322 Mkr* Ja l
*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr

Derivatinstrument

Rating Nominellt Utfall Uppfyllt Marknadsvärde Utfall

AAA 5000 Mkr - Ja l 250 Mkr - Ja l
AA- 3000 Mkr 1 150 Mkr Ja l 150 Mkr 34,1 Mkr Ja l
A- 2000 Mkr 825 Mkr Ja l 100 Mkr 25,6 Mkr Ja l
BBB- 1000 Mkr 9,5 Mkr Ja l * 50 Mkr 1,0 Mkr Ja l
*Affären gjordes för ca 10 år sedan, då RBS hade godkänd rating. Inga nya affärer får ingås med motparter med lägre rating än A-.

120%

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-08-30 
 
Plats och tid Guttasjöns övningsanläggning 
 2019-08-30 kl. 8.30 – 15.40 
 
Omfattning § 39 - § 44 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Anna Christensen för 
Ulf Sjösten  Borås 
Carl Pålsson  Bollebygd 

  AnnSofi Tureson  Mark 
Torsten Lindh  Svenljunga 
Anders Brolin  Tranemo 

  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Lars-Erik Olsson  Bollebygd 
  Peter Branshöj  Mark 

Johan Björkman  Svenljunga 
Stephan Bergman  Tranemo 

  Ingvar Ideström  Ulricehamn 
    

   
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Stefan Bengtsson, t f räddningschef 
Ann Larsson, administrativ chef 
Björn Larsson, avdelningschef 

  Anders Johansson, avdelningschef 
Andreas Leandersson, avdelningschef 
Peder Liljeroth, brandingenjör 

  Susanne Kling, sekreterare 
   

Utses att justera Anna Christensen 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                      Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Anna Christensen 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-09-04 
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-08-30 
 
§ 39 
Val av justerare 
Anna Christensen utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 40 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 41 
Ändrad sammanträdesdag direktionen 
Direktionens planerade sammanträde 2019-09-20 behöver flyttas. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att direktionens sammanträde 2019-09-20 utgår och att sammanträde istället 

genomförs 2019-09-25 kl. 13.00 – ca 16.30 på brandstationen i Borås. 
 
 
§ 42 
Ny förbundsordning för SÄRF - genomgång (Dnr. 2019-000417) 
Förbundsdirektören har utarbetat förslag till ny förbundsordning som redovisas vid dagens 
sammanträde. Förbundsordningen är ett styrdokument för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF) och beskriver räddningstjänstförbundets ändamål, 
förbundsdirektion, uppdrag, kostnadsfördelning m m. Reglemente för direktionen och 
revisionen kommer att framgå i bilaga till förbundsordningen. 
 
Förbundsordningen följer anvisningar enligt Kommunallagen (SFS 2017:725). För att kunna 
färdigställa dokumentet haren ny ekonomisk fördelningsmodell rörande bidragskostnader 
inväntats från medlemskommunerna. Fördelningsmodellen har utarbetats av 
medlemskommunernas ekonomichefer och har förankrats i Ägarrådet/Medlemsrådet. 
 
Direktionen diskuterar det utarbetade förslaget i sin helhet. 
 
Justeringar ska göras i texten och berör främst  7 § Kommunalförbundets uppdrags olika 
delar och 11 § Kostnadsfördelning. Dessutom tillkommer några redaktionella ändringar. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-08-30 
 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att justera förslaget utifrån de ändringar som 

framkommit vid dagens möte  
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att därefter snarast skicka förslaget på remiss till 

medlemskommunerna med kort remisstid 
 
att målsättningen är att direktionen tar beslut om ny förbundsordning vid 

sammanträdet 2019-09-25. Därefter ska förbundsordningen fastställas genom 
beslut i Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner. 

 
§ 43 
Nytt handlingsprogram för SÄRF - genomgång (Dnr. 2019-000418) 
Förbundsdirektören och brandingenjör Peder Liljeroth har utarbetat förslag till nytt 
handlingsprogram för SÄRF som redovisas vid dagens sammanträde. Det nya 
handlingsprogrammet ska gälla under perioden 2020-2023 och ska fastställas genom beslut 
av direktionen. Innan beslut tas ska handlingsprogrammet sändas på remiss till 
medlemskommunerna, länsstyrelsen, angränsande räddningstjänster samt andra berörda 
instanser. 
 
Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för SÄRF:s verksamhet under de kommande 
fyra åren och beskriver SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet. Det ska ses 
som ett övergripande dokument över hur SÄRF arbetar för att uppnå de nationella målen i 
lag (2003:778) om skydd mot olyckor, nationella strategier utfärdade av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) samt förbundsmedlemmarnas krav som finns 
formulerade i SÄRF:s förbundsordning. 
 
Handlingsprogrammet består av huvuddokumentet ”Handlingsprogram” samt bilaga A 
”Läget i SÄRF 2019”, Bilaga B ”Operativ förmåga 2019”, Bilaga C ”Avtal 2019”, Bilaga D 
”Förebyggande verksamhets förmåga 2019”. Bilagorna är en nulägesbeskrivning som 
beskriver verksamheten år 2019. 
 
Direktionen diskuterar det utarbetade förslaget. Justeringar i texten ska göras i 
handlingsprogrammet sid 12 (förtydligande angående hur beslut ska tas om förändringar i 
bemanningen) samt sid. 19 (en punkt ska ändras till en mer övergripande formulering om 
miljö) samt sid 20 (förtydligande angående hur beslut ska tas om revideringar av 
handlingsprogrammet). Dessutom ska dokumentet genomarbetas så att enhetliga 
benämningar används då de operativa styrkorna beskrivs. 
 
Direktionen diskuterar särskilt hur dokumenten ska hanteras utifrån säkerhetsaspekter. 
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Direktionen beslutar enhälligt 
 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att färdigställa dokumenten utifrån de ändringar 

som framkommit vid dagens möte samt att göra sekretessbedömning främst 
avseende bilaga B 

 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att därefter skicka förslaget på remiss till berörda 

instanser. 
 
§ 44 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 

• Rekrytering Räddningschef 
Rekryteringen inleds nu med annonsering 5 september. 
 

• Organisationsjustering 
Information ges om förslag till justeringar i organisationen. 
 

• Kampanjen ”Brandman på jobbet” 3 september 
Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor, RRBF, har tagit initiativ till 
kampanjen som syftar till att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare och 
stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten. Tanken är att personal vid RIB-kårer 
och räddningsvärn bär kläder/hjälm från räddningstjänsten på sitt vanliga jobb denna dag. 
SÄRF har uppmanat personalen att delta. 
 

• Krislägesavtal 
De centrala parterna SKL/Sobona och de fackliga organisationerna har träffat ett centralt 
kollektivavtal som reglerar ersättningar och arbetstidsfrågor i de fall då krisläge uppkommer. 
Avtalet gäller fr. o m 2019-07-01. 
 

• SOS-avtalet 
Förbundsdirektören har deltagit i förhandlingar med SOS Alarm AB i syfte att omförhandla 
avtalet för enhetlig tillämpning inom RäddsamVG. 
 

• Automatlarmsavtal 
SÄRF har sagt upp vårt avtal om automatlarm med SOS Alarm AB med avsikt att träffa ett 
nytt avtal som tydligare anger hur kostnader ska regleras. 
 

• Höstkonferens RäddsamVG 
SÄRF är värd för konferensen som kommer att äga rum i Kongresshuset, Borås 21-22/11. 
Direktionen välkomnas att delta. 
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• Besök 
Dan Eliasson (generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kommer 
att besöka SÄRF under hösten. Datum är just nu inte bestämt. 
 

• Sommaren 2019 
Sommaren har fungerat bra vad gäller bemanning och varit relativt lugn i antal insatser. 
 

• Brandstationen Ulricehamn 
Ulricehamns kommun och SÄRF utreder var en ny brandstation kan placeras i Ulricehamn 
och flera alternativ har diskuterats. Just nu återstår två platser som ska utredas vidare. 
Tidplanen har reviderats och planerad inflyttning är i januari 2025. 
 

• Guttasjön 
Förstudien för ombyggnader i huvudbyggnaden är nu i stort sett klar och går vidare för 
kostnadsberäkningar och ytterligare beslut i Borås stad och hos SÄRF. 
 
Förstudien för en ny övningsanordning pågår och kommer att behandlas ytterligare inom 
SÄRF inför beslut om investeringsbudget 2020. 
 
En omfattande städ-process på anläggningen genomfördes sommaren 2018. Även sommaren 
2019 har används till att förbättra miljön på anläggningen och till att bl. a iordningsställa nya 
övningsytor. 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: fredagen den 23 augusti 2019 08.30-09.30  
 
Bolag: AB Toarpshus 
 
Närvarande bolaget: 
Sven-Erik Andersson (S), ordförande 
Björn-Ola Kronander (M), vice ordförande  
Mikael Henrysson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande, 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus 
Streiby, Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Kerstin Hermansson drog kort om upplägget med pluppsamtal. 
b) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. 
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Uthyrning pågår i nyproduktionen på Uppegården. Etapp 1, med inflyttning 15/9 2019, har 7 outhyrda 
lägenheter och etapp 2, med inflyttning i april 2020, har 6 outhyrda. Det är HSB som hanterar 
uthyrningen. Det finns ett stort intresse för lägenheterna och bolaget anordnar lägenhetsvisning av två 
lägenheter den 24/8. Har stora förhoppningar att få alla lägenheter uthyrda. 



Ekonomin 2019 visar på något högre intäkter men också högre kostnader för reparationer än 
budgeterat och prognosen visar på ett lägre resultat än budget. Det kommer bli svårt att uppfylla 
avkastningskravet eftersom det uppkommit kostnader för akuta reparationer under året. Ägaren påtalar 
vikten av att det finns en buffert för oförutsedda kostnader i budgeten. Bolaget ser över detta i 
samband med revidering av sin underhållsplan. 
 
Det fördes en diskussion om det inre underhållet. Styrelsen har inte diskuterat möjligheten att göra 
särskilda satsningar på valfria standardhöjningar för hyresgästerna, som då samtidigt får en 
hyreshöjning. Renoveringar invändigt görs idag i princip bara vid utflyttning och det sker inte så ofta.   
 
Även gällande redovisningsregler diskuterades. Med det K2-regelverk för små bolag som bolaget 
följer får man ta kostnader för reparationer direkt i resultatet, det finns inte möjlighet till 
komponentredovisning. I så fall måste bolaget byta till K3, vilket är ett betydligt mer omfattande 
regelverk som kräver större arbetsinsats. Ägaren tar med sig att utreda vad ett byte skulle innebära för 
bolaget.  
 
Bolaget får frågan om individuell vattenmätning tillämpas, det installeras i det nya beståndet men 
finns inte i befintliga fastigheter.  
 
Bolaget har ett stort utvändigt underhållsbehov. Projekt pågår med utbyte av rörstråk i källaren på 
vård- och omsorgsboendet på Dalsjövägen 25. Arbetet behöver fortgå med resterande våningar, vilket 
kräver att man går in i lägenheterna. Bolaget behöver utarbeta en långsiktig plan för rörbytet och hur 
detta ska göras. Det behövs även en kommunikationsplan eftersom det är äldre personer och 
vårdpersonal som berörs. 
 
På Badhusgatan hade bolaget en kulvert med vattenledningar som sprang läck och behövde åtgärdas 
omgående i somras. Bolaget säger att de behöver sätta prioriteringar på det planerade yttre underhållet 
för att försöka minimera sådana akuta reparationer.  
 
Inför 2020 är fokus främst att färdigställa Uppegårdsgatan och få det fullt uthyrt.   
 
Det finns även tankar på nyproduktion på Kerstinsgärde 1:85, bredvid Dalhem. Där är planerna att 
bygga 36 trygghetslägenheter, vilket det finns ett stort behov av. Bolaget kommer fortsätta med 
förstudie i projektet.  
 
Ägaren lyfter frågan att de nyvalda bolagsrevisorerna kan anse att det finns ett nedskrivningsbehov i 
nyproduktionen, vilket skulle innebära att bolaget i så fall behöver skriva ned fastigheten innan 
projektet är slutfört. Viktigt att bolaget tar med sig och funderar på frågan för ägaren vill inte att den 
dyker upp i bokslutsarbetet i februari. Bolaget har ett krav på sig att löpande marknadsvärdera sina 
fastigheter, vilket också görs. 
  

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 



• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar.  

 
På hemsidan framgår det i text att bolaget ägs av Borås Stad. Stadens kommunikationsavdelning 
kommer titta över policyn eftersom alla bolag gör olika idag. Bolagsgruppen återkommer i frågan. 
 
Ägaren påtalar att bolagets budgetdokument saknar investeringsbudget och en grov ekonomisk plan 
för den kommande treårsperioden.  
 

• Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har inga förändringsbehov för närvarande. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 26 november kl. 10.00 är utskickad. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: fredagen den 23 augusti 2019 09.45-10.45  
 
Bolag: AB Sandhultsbostäder 
 
Närvarande bolaget: 
Kurt Eliasson (S), ordförande  
Anna-Clara Stenström (M), vice ordförande 
Mikael Henrysson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus 
Streiby, Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Kerstin Hermansson drog kort om upplägget med pluppsamtal. 
b) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. 
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
Ägaren vill veta statusen för den avslutade nyproduktionen och påpekar att de nyvalda 
bolagsrevisorerna kan komma att lyfta frågan om eventuellt nedskrivningsbehov för fastigheten. Det 
är viktigt att bolaget tittar på frågan innan man kommer till bokslutsarbetet i februari. 
 
VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 



Hyresläget visar att det finns fem vakanta lägenheter, varav en stor lägenhet i nybygget på 
Moränvägen. Den lägenheten var uthyrd men hyresgästen backade. Det har varit stort intresse för de 
60 nya lägenheterna. 
 
Ekonomiskt räknar bolaget med ett resultat i nivå med budget 2019. Räntekostnaderna beräknas bli 
lägre medan övriga kostnader blir högre, framförallt för förvaltningsarvode och uppvärmning.  
 
En banklokal i Sandared kommer snart att bli ledig och där behöver bolaget försöka hitta en ny 
hyresgäst till lokalen. 
 
Bolaget planerar en större renovering, in- och utvändigt, på Ekvägen 2 i Sandhult och en förstudie är 
påbörjad.  
 
Garantibesiktning ska göras av Alingsåsvägen 5 som byggdes 2017. 
 
På Moränvägen kvarstår endast besiktning av mark, och därefter kan buskar och träd planteras. Ägaren 
frågar hur styrelsen resonerar gällande etapp 2, där det finns skisser på ca 50 lägenheter. Ordförande 
svarar att de har haft fullt upp med etapp 1 och behöver utvärdera den byggnationen först, avser därför 
att lugna sig med etapp 2. Samhället och infrastrukturen ska också hänga med i utvecklingen. Ägaren 
talar om möjligheten att kombinera en eventuell nybyggnation med tex förskola och att de kommunala 
bolagen också kan bidra med samhällsservice i samarbete med förvaltningarna. Bra om bolaget kan se 
på olika möjligheter och föra en dialog med berörda parter. 
 
Inför 2020 ser bolaget en utmaning i att få till det invändiga underhållsbehovet på ett bra sätt, med en 
bra turordning.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  



Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar.  

 
På hemsidan framgår det i text att bolaget ägs av Borås Stad. Stadens kommunikationsavdelning 
kommer titta över policyn eftersom alla bolag gör olika idag. Bolagsgruppen återkommer i frågan. 
 
Ägaren påtalar att bolagets budgetdokument saknar investeringsbudget och en grov ekonomisk plan 
för den kommande treårsperioden.  
 

• Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har inga förändringsbehov för närvarande. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 26 november kl. 9.00 är utskickad.  
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   





AB  BOST  ÄDERIBORÅS
Org.nr  556024-8782
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Plats

Omfattning

Tid

AB Bostäder,  Västerbrogatan  8

gg 59 - 67

KI. 17.00-18.10

Beslutande  Roland  Andersson

Oliver  Öberg
Linda  Ikatti

Väinö  Östhult

Pirjo  Antonson

Kjell  O. Claesson

Paul-Andre  Safko

Seija  Noppa

Olle  Engström

Övriga Gunnel  Österberg

Peter  Andersen

Bo Unosson

Staffan  Falk

Lennart  Malmerfors

Mark  T. Warnberg

Carina  Winroth

Marcus  Persson

Bengt  Engberg,  VD

Annica  Larsson

Claes  Setthagen

Vision

Vision

ÄRENDEN

% 59 Mötets öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och  hälsar  alla  välkomna.

% 60 Justering

Paul-Andre  Safko  utses  att  justera  dagens  protokoll



AB  BOST  ÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  6/2019

Sammanträdesdag  2019-08-26
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% 61 Godkännande  av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.

% 62 Föregående  mötes protokoll

Protokoll  från  sammanträdet  den  2019-06-24  godkänns  och

läggs  till handlingarna.

% 63 Ekonomisk  rapport,  6 månader Bilaga  25/2019

Annica  Larsson  redovisar  prognos  för  år 2019  effer  6 månaders

utfall.  Prognosen  uppgår  till 32,8  mkr  vilket  är 8,8 mkr  bättre  än

intern  budget  24,0  mkr.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 64 Pågående process  - Våglängdsgatan  19

VD  redovisar  aktuell  status  i den  pågående  processen  kring

Våglängdsgatan  19.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 65 Remissvar  -  Riktlinjer  för trädvårdsarbete
Bilaga  26/2019

VD  föreslår  att  styrelsen  tillstyrker  förslaget  till trädvårdsarbete.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 66 Dokumenthanteringsplan Bilaga  27/2019

Annica  Larsson  redovisar  förslaget  till ny, uppdaterad,  doku-

menthanteringsplan  som  styrelsen  föreslås  besluta  om.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 'Å,
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% 67 Avslutning

Ordföranden  avslutar  mötet  och tackar  alla  för  visat  intresse.

i/  i i1

o 5rande  sekreterare  ju  erande
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Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 Dnr KUN 2019-00068 3.6.1.25 

Initiativärende, Borås Stad - värnar om och utvecklar 
kulturen   

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att utreda möjligheten med en app som 
”Tidsmaskinen” eller liknande för att skapa olika digitala rundvandringar i 
Borås Stad        

Sammanfattning av ärendet 

Borås har utvecklats till en kulturstad med många upplevelser för både invånare 
och besökare med skulpturer, street art, konst och teater utöver den långa 
textilhistorien.  

Ett initiativförslag har inkommit för att göra kulturen mer tillgänglig även 
utanför fasta öppettider där man själv kan välja vad man vill se och uppleva 
genom en app. 

Flertalet kommuner har någon form av app men de flesta hanterar synpunkts- 
och felanmälan. Ystads kommun har en app som publicerar nyheter och där 
pushnotiser kan skickas ut till användare vid extraordinära händelser, t ex 
inställda skolskjutsar vintertid. 

De kommuner som har en upplevelse-app är bland andra Helsingborg med 
”Guide Helsingborg” som hjälper till och guidar dig i staden, på utställningar, i 
parker och bland sevärdheter med ljud, bild och video. Flera kommuner i Skåne 
har ”Tidsmaskinen” som är utvecklad av Lunds Universitet. Det är en GPS-
baserad applikation med rundvandringar längs en tänkt slinga eller tur/retur 
guidningar med vibration. Den sköts av olika hembygdsföreningar som lägger 
in sitt material i appen. Man har nu gått ett steg vidare och utvecklat Shuttle 
utifrån ”Tidsmaskinen”. Det är en personlig guide som fungerar såväl inomhus 
som utomhus, t ex i ett museum, en park eller på en stadsvandring. Ytterligare 
ett exempel är Framtid Fristad som har fyllt sin app med text, bild, ljud och 
frågor. I appen finns 14 offentliga konstverk som med olika uttryck och i olika 
material berikar Fristad konstnärligt.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende. Borås Stad - värnar om och utvecklar kulturen 2019-05-
06              
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Linnea Dahlin  Eva-Lotta Franzén 
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Sara Andersson (S)   Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den augusti 2019 

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 
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Borås Stad – värnar om och utvecklar kulturen. 
 

Borås stad har under flera år utvecklats starkt, även inom kulturen, vilket har 

uppmärksammats - såväl internationellt som nationellt. 

På mode- och textilmässor världen över är Borås en välkänd stad, och ett gott 

rykte är grundmurat sedan decennier tillbaka.  

Välkänd är också Borås målmedvetna satsning på teater, konst, skulpturer och 

Street Art.  

Under hela året har vi även fasta guidningar till våra olika kulturetablissemang, 

och under vår, sommar och höst utökar vi med ett brett utbud av guidningar 

utomhus. Till dessa fordras det en stor stab av personal, och dessa måste 

genomföras vid fast angivna tider. 

Lunds Universitet har utvecklat en app (”Tidsmaskinen”), i vilken man kan lägga in 

egna rundvandringar digitalt. Den har även använts med stor framgång i ett 

flertal andra kommuner i Skåne, och har i dagarna införts i Fristad genom 

”Framtid Fristad” försorg. Ett förnämligt initiativ, som manar till efterföljd. 

I appen lyssnar man på information om de skulpturer och väggmålningar som 

ingår i just den rundvandringen som man har valt. Det kan bli fler rundvandringar   

om man delar upp området i olika delområden.  

En av fördelarna med appen är att intresserade själva kan välja tid och område 

för rundvandringen och att den kan användas hur många gånger som helst.  

En annan fördel är att man inte behöver vara beroende av någon guide. 

 

Kulturnämnden föreslås besluta:  

- Att kulturförvaltningen utreder möjligheten att för Borås Stad införa en 

app (t ex ”Tidsmaskinen”) för att på ett lämpligt sätt kunna göra 

rundvandringar i centrum av staden. 

- Att, när utredningen genomförs, denna tar hänsyn till samtliga delar av 

Borås Stad, d v s att de delar av kommunen (bl a Fristad) som kan inordnas 

i samma app, samtidigt inordnas i lämplig form. 

- Att verka för att Kulturförvaltningen fortsatt ska ha uppdraget att 

vidmakthålla och utveckla denna metod, för att synliggöra och informera 

allmänheten i Borås Stad om de kulturella värden som är tillgängliga. 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna 

Lotta Löfgren Hjelm (M) 

Marie Jöreteg (M) 

Falco Güldenpfennig (KD) 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 
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boras.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Initiativärende, Borås Stad - värnar om och utvecklar 

kulturen   

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att utreda möjligheten med en app som 

”Tidsmaskinen” eller liknande för att skapa olika digitala rundvandringar i 

Borås Stad        

Ärendet i sin helhet 

Borås har utvecklats till en kulturstad med många upplevelser för både invånare 

och besökare med skulpturer, street art, konst och teater utöver den långa 

textilhistorien.  

Ett initiativförslag har inkommit för att göra kulturen mer tillgänglig även 

utanför fasta öppettider där man själv kan välja vad man vill se och uppleva 

genom en app. 

Flertalet kommuner har någon form av app men de flesta hanterar synpunkts- 

och felanmälan. Ystads kommun har en app som publicerar nyheter och där 

pushnotiser kan skickas ut till användare vid extraordinära händelser, t ex 

inställda skolskjutsar vintertid. 

De kommuner som har en upplevelse app är bland andra Helsingborg med 

”Guide Helsingborg” som hjälper till och guidar dig i staden, på utställningar, i 

parker och bland sevärdheter med ljud, bild och video. Flera kommuner i Skåne 

har ”Tidsmaskinen” som är utvecklad av Lunds Universitet. Det är en GPS-

baserad applikation med rundvandringar längs en tänkt slinga eller tur/retur 

guidningar med vibration. Den sköts av olika hembygdsföreningar som lägger 

in sitt material i appen. Man har nu gått ett steg vidare och utvecklat Shuttle 

utifrån ”Tidsmaskinen”. Det är en personlig guide som fungerar såväl inomhus 

som utomhus, t ex i ett museum, en park eller på en stadsvandring. Ytterligare 

ett exempel är Framtid Fristad som har fyllt sin app med text, bild, ljud och 

frågor. I appen finns 14 offentliga konstverk som med olika uttryck och i olika 

material berikar Fristad konstnärligt. 

Fördelen med en app är att man själv kan avgöra var och när man vill utforska 

ett område utan att vara beroende av guider eller öppettider. Dock krävs det att 

innehållet är både uppdaterat och relevant. 
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I initiativärendet föreslås följande:  

 Att kulturförvaltningen utreder möjligheten att för Borås Stad införa en 

app (t ex ”Tidsmaskinen”) för att på ett lämpligt sätt kunna göra 

rundvandringar i centrum av staden. 

 Att, när utredningen genomförs, denna tar hänsyn till samtliga delar av 

Borås Stad 

 Att verka för att Kulturförvaltningen fortsatt ska ha uppdraget att 

vidmakthålla och utveckla denna metod, för att synliggöra och informera 

allmänheten i Borås Stad om de kulturella värden som är tillgängliga. 

I Borås stad finns idag appen ”MyBoras” som främst riktar sig till ungdomar. 

Här finns information om mötesplatser, evenemangskalender mm och under 

Intressen ligger information om Bibliotek, Kulturskola, Museer, Pussel samt 

Simhallar och badplatser.  

Om en ny app ska införas i Borås Stad bör man utreda hur andra kommuner 

gjort och vad användarna anser om appen. Några frågeställningar är; Hur och 

av vem används appen? Vilka resurser krävs för att underhålla den? Vem kan 

lägga in information i appen? Vem säkerställer kvalitet på innehållet? Vilka 

kostnader uppskattas för att informera och marknadsföra appen? 

Om den även ska vara tillgänglig för olika kulturföreningar, museer och andra 

aktörer bör dessa ansvara för sitt innehåll och att korrekt information 

publiceras och fortsätter att publiceras, annars riskerar det att bli en inaktuell 

information eller bristande innehåll.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende. Borås Stad - värnar om och utvecklar kulturen  2019-05-06                                

Beslutet expedieras till 

1. M och KD i Kulturnämnden 

2. Blocksekreterare, M och KD i Borås Stad  

3. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 




