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Viktig information om statsbidrag för mindre barngrupper

Bakgrund

Skolverket beviljade den 21 juni 2018 statsbidrag för 2018/19. Beslutet
om statsbidrag fattades med stöd av förordning (2015:404) om statsbidrag
för mindre barngrupper i förskolan och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2016:1) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Redovisning och uppföljning

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag är enligt 9 § bestämmelserna i förordning
(2015:404) skyldig att redovisa bidraget till Skolverket och kan bli
återbetalningsskyldig enligt 10 § om:

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det
ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.
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Sammanträdesdatum 

2019-11-20-21-29 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 259 Dnr KS 2019-00162 3.1.1.0 

En koldioxidbudget ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 165, sid 3102) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Godkänna koldioxidbudget för Borås.       

 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M),  Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M),  Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén 
(M), Birgitta Bergman (M),  Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-
Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Jolly 
Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Per Månsson (M) till 
förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen. 
 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Eva Eriksson (SD), Tomas Brandberg (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-28, § 454 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna koldioxidbudget för Borås.        

 

Reservation 

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 att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna koldioxidbudget för Borås med ändringar. 

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(5) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-20-21-29 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Ärendet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

 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. 

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. 
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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. 

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  

 

Yrkanden 

Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Karl-Eric Nilsson (C) och Anne 
Rapinoja (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 

 

Tomas Brandberg (SD), Andreas Exner (SD) och Leif Häggblom (SD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

 

 

Propositionsordning 
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Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

 

Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 

 

För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen”. 
 

Omröstningsresultat 

Omröstning, se bilagd voteringslista 64, nr 165, dag 3. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 21 röster mot 11, 41 avstår: 

Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 

 

Huvudomröstning 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”.  

 

 

 

Omröstningsresultat 
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Omröstning se bilagd voteringslista 65,  nr 165, dag 3. 

 

Röstförklaring 

I ärende nr 167 tryckte jag  fel i omröstning om att ta fram motförslag till 
huvudförslaget. 

 

Min avsikt var att avstå att delta i den omröstningen. 

Ninni Dyberg (S) 
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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 
 

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 

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
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 

https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.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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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 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_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. 
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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 

https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/klimat-miljo-och-hallbarhet/klimatradet/
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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 

http://klimat2030.se/om-klimat-2030/klimatradet/
https://klimatradet.se/
http://miljoochklimatradet.se/om-radet/
https://www.klimatpolitiskaradet.se/
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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/ 

https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/greenhouse_gas_emissions_from_public_consumption_in_gothenburg_wise_jl_0.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/greenhouse_gas_emissions_from_public_consumption_in_gothenburg_wise_jl_0.pdf
https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatp%c3%a5verkan%20av%20ink%c3%b6p%20f%c3%b6r%20Sollentuna%20Kommun%202014%20rapport%2056_02.pdf
https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatp%c3%a5verkan%20av%20ink%c3%b6p%20f%c3%b6r%20Sollentuna%20Kommun%202014%20rapport%2056_02.pdf
https://research.chalmers.se/publication/506796/file/506796_Fulltext.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
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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 

 

 



Beslut

BORÅS KOMMUN 2019-12-13
50180 BORÅS 1(2)

Dnr 8.1.2-2019:0041528

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra
personalkategorier för 2019/2020

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att delvis bevilja er rekvisition. Beslutet fattas med stöd
av förordning (2016:100) nedan kallad förordning.

Ni beviljas 14 108 382 kronor. Bidraget avser perioden 2019-07-01
- 2019-12-31. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till bank-/
plusgironummer 991-1025.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2016:100) inte överklagas.

Skälen till beslutet

En personhar angivits i en personalkategori och skolform där
lärarlegitimation krävs,trots att personen saknar korrekt legitimation.
Personen uppfyller således intekraven som anges i förordning (2016:100) om
statsbidrag för höjda löner förlärare och vissa andra personalkategorier och
kan därför inte ta del avLärarlönelyftet.

Beräkning av bidragsbeloppet

Statsbidrag beräknas med utgångspunkt från det genomsnittliga antalet
elever hos huvudmannen under de senaste tre åren och utgår med minst 50
000 kronor (helårsbasis). Ersättning för sociala avgifter ingår i statsbidraget
enligt ett schablonbelopp. För lärare, förskollärare och fritidspedagoger
som arbetar mindre än heltid reduceras statsbidraget i motsvarande
omfattning. Det gäller också för personal som inte arbetar under hela
rekvisitionsperioden och/eller som är frånvarande under en period om minst
30 sammanhängande dagar.

Utbetalning av bidrag

Inkommen rekvisition som beviljats eller delvis beviljats leder till utbetalning
av statsbidrag. Rekvisition för perioden 1 juli – 31 december betalas ut senast
vecka 52 och rekvisition för perioden 1 januari – 30 juni betalas ut senast

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Dnr 8.1.2-2019:0041528

vecka 26. Utbetalningen har textmeddelandet Lärarlönelyftet HT19 för
hösten 2019 respektive Lärarlönelyftet VT20 för våren 2020.

Observera att det krävs en beviljad eller delvis beviljad rekvisition för varje
utbetalning.

Ändrade omständigheter eller uppgifter

Skolverket kan hålla inne en utbetalning av bidrag om det kommer fram
att ärendets förutsättningar eller uppgifterna som lämnats i rekvisitionen
har ändrats väsentligt. Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket
snarast om det sker förändringar för er verksamhet. Det kan t.ex. röra
sig om förändringar som innebär att en huvudman fusioneras med
en annan huvudman eller att en huvudman är under rekonstruktion.
Även förändringar som innebär att huvudmannen tar över eller upplåter
skolenheter ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett
meddelande till skolverket.statsbidrag@skolverket.se

Uppföljning

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Återbetalning av statsbidrag

Sökande som tagit emot statsbidrag för Lärarlönelyftet kan bli
återbetalningsskyldig enligt bestämmelserna i 17 § förordningen.
Huvudmannen är bland annat skyldig att lämna de uppgifter som Skolverket
begär, annars kan huvudmannen bli återbetalningsskyldig.

Skolverkets beslut får enligt förordningen inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Sofie Lundkvist efter föredragning av Linus
Fredriksson. Handläggare var Linus Fredriksson.
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boras.se 
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forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 
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Kontaktpolitiker 
 
1. Andreas Ekström, Linda Pålemo, Stefan Medin & Eva Andersson 
Parkgården, Kronängsgården 2 Jennie Utbult 
KreaNova 1 Jessica Kjellén 
Savannen, Vildmarken 2 Ann-Charlotte Carlsson 
Frufällegården, Lilla Safiren, Blåklinten 3 Madelein Höglund 
Norrbyskolans fsk, Norrbygården 2 Andreas Stensson 
Positivgården, Virvelvinden 2 Sofie Simu 
Sjöbogården, Trollgården 2 Toran Taherkhani 

 14  
   
2. Marie Fridén, Maria Frankert & Göran Landström   
Rullan, Nordtorp 2 Marie Hallstensson 
Björkgården 1 Linda Svensson (till ca 15 april), därefter Lisa Hansfeldt 
Hällegården, Byttorpsgården 2 Anna Björk 
Kullagården, Kvarnen 2 Thomas Johansson (till 30 april) därefter Anna Almgren 
Melltorp 1 Sara Calestam 
Ekegården, Sjögården 2 Irene Ehrnholm 
Kärnuhuset 1 Carina Holmin 
Silverpoppeln 1 Tanja Bogunovic 

 12  
   
3. Erik Johnson, Anne Rapinoja & Pernilla Tejemark   
Ljungagården, Skogsstjärnan 2 Maria Ekbrand 
Tallbacken 1 Sara Thörnqvist 
Trollevi, Växthuset 2 Emma Grönesjö 
Lövängen, Aplared 2 Inger Nyman 
Alprosgården, Utsikten (vt) 2 Madelein Emanuelsson 
Dalsjögården 1 Maria Gustafsson 
Skattkistan 1 Catharina Lidstedt-Berglund 
Marklandsparken 1 Hannah Rydén 

 12  
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4. Agron Cela, Solveig Landegren & Gunilla Christoffersson 
Dannike, Äsperedsgården 2 Veronica Hullegård 
Kerstinsgården, Rångedalagården  2 Christina Danielsson 
Skogsgläntan 1 Lotta Good 
Ängsgården, Naturleken 2 Emina Kaloper 
Bäckaryd, Tunnlandsgården 2 Jessica Sahlberg 
Kärrabacken 1 Emma Gregorsson 
Hässlegården 1 Marie Sandelin 

 11  
   
5. Robert Sandberg, Leif Häggblom & Wiwi Roswall   
Milstensgården, Milstensgläntan 2 Fredric Gieth 
Ängsjögården, Falkungen 2 Camilla Bjarneteg 
Svanungen, Pumpkällagården 2 Jennie Malm (till ca 15 maj) 
Kristinegården, Götagården 2 Monika Brundin 
Hedvigsborgsgården, Svanungen (fr 1 maj) 1 Sandra Oskarsson 
Moldeparken, Linneagården 2 Carina Jonsson Anneling 
Herrgårdsleken, Pumpkällagården (fr 1 maj) 1 Margareta Andersson 

 12  
   
6. Leif Johansson, Daniel Nikolov & Kathy Johansson   
Lärkan, Kråkan 2 Jenny Mårtensson 
Trandaredsgården 1 Anna Skoglund 
Kransmossen 1 Sandra Sinclair Alenfors 
Torget 1 Lisa Åsedahl  
Södergården 1 Ingela Karlsson 
Sörmarksgården, Björkängen 2 Karin Palmqvist  
Bodagården, Våglängdsgården 2 Simon Rudbäck 
Hulta Ängar 1 Anette Mesch 

 11  
   
7. Ylva Lengberg, Helena Ishizaki & Hawalul Hassan   
Tokarpsberg, Kvarngården 2 Susanne Viktorsson 
Mariagården 1 Johanna Asp 
Östermalmsgården 1 Helena Engström 
Skogsängen inkl mini 1 Anette Tinnsten 
Liljeberget 1 Malin Vingren 
Sagan 1 Marie Svensson 
Öppen Förskola 7 Carina Einarsson 

 14  
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Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 519 Dnr KS 2019-00942 2.3.1.0 

Borås Stads personalpolitiska riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 

Att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska riktlinjer. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads personalpolitiska riktlinjer fastställdes av Kommunfullmäktige den 
20 juni 2016 2014 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 
2019. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen. 
 
Då pågående översyn av stadens styr- och ledningssystem med stor sannolikhet 
kommer att kräva förändringar i övergripande styrdokument, så har nu endast 
redaktionella ändringar gjorts i förhållande till den tidigare versionen. Syftet 
med de redaktionella ändringarna har varit att förtydliga programmets innehåll 
samt roller och ansvar. Även om de personalpolitiska riktlinjerna fastställs till år 
2023, så kan en revision av riktlinjerna att genomföras innan dess.                

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads personalpolitiska riktlinjer 

 

Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska riktlinjer. 

 

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: ”Följande tillägg görs 
under rubriken riktlinjer för jämställdhet och mångfald: Borås Stad ska 
möjliggöra för både kvinnor och män att kombinera anställning och föräldra-
skap”. 

 

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Ida Legnemarks (V) yrkande. 

 

 

 



 Strategi

Program

Plan

Policy

• Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Personalpolitiska
riktlinjer
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Fastställt av: Kommunstyrelsen 

Datum: 20 juni 2016, reviderad  xxx

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 

Gäller alla nämnder och bolag

Dnr:  

Gäller till och med :2019

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

regler – absoluta gränser och ska-krav
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Personalpolitiska riktlinjer
De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet och är gemensamma 
för stadens förvaltningar och bolag. Riktlinjerna konkretiserar och ger stöd och vägledning i det 
dagliga arbetet för chefer och medarbetare.  De omfattar följande avsnitt:

• Hållbart arbetsliv

• Samverkan

• God hälsa

• Arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur

• Jämställdhet och mångfald

• Medarbetarskap och chefskap

• Medarbetarskap

• Ledarskap

• Personal och kompetensförsörjning

• Rekrytering och anställning

• Kompetensutveckling

• Lön

• Idéer, ständiga förbättringar och innovationer

Varje avsnitt inleds med Borås Stads principiella ställningstaganden. Därefter beskrivs ansvar och 
förväntningar på chef respektive medarbetare i punktform. Avslutningsvis samlas hänvisningar och 
länkar till olika former av stöd och vägledning i en grön ruta.
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Hållbart arbetsliv
Riktlinjer för samverkan 
Borås Stad och de fackliga organisationerna har tecknat ett lokalt samverkansavtal. Avtalet utgår från 
att samråd, dialog och gemensam förståelse, mellan arbetsgivare och arbetstagare är en naturlig del i 
verksamheten. Syftet är ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet, ansvar 
och personlig utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Samverkan sker med representanter från 
arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer på alla nivåer i organisationen genom samverkanssystemet. 
På arbetsplatsträffen representerar medarbetaren sig själv.

Chef

• Har förståelse och kunskap om Borås 
Stads samverkansavtal.  

• Bär chefsuppdraget och påminner 
medarbetare om verksamhetsidén.

• Ger förutsättningar för dialog på 
arbetsplatsträffar.

• Har en god kommunikation med 
fackliga organisationer.

• Underlättar gemensam förståelse för 
uppdrag och utmaningar.

Medarbetare

• Har förståelse och kunskap om hur 
arbetet med samverkan fungerar.

• Är beredd att delta, medverka och ta 
ansvar. 

• Är delaktig i dialogen på arbetsplatsen. 

• Visar respekt för andras åsikter, roller 
och funktioner.

• Ser sin roll på arbetsplatsträffarna.

Exempel på stöd och vägledning

Borås Stads samverkansavtal
styr hur det interna arbetet med samverkan ska ske på samtliga nivåer i organisationen. 

Samverkansgrupper
ansvarar för skyddskommittéuppdraget för att på ett övergripande sätt planera 
arbetsmiljöarbetet. 
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Riktlinjer för god hälsa
I Borås Stad vävs det främjande, förebyggande och efterhjälpande arbetet ihop till en helhet inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att lyfta fram det som skapar hälsa och aktivt 
arbeta med det som kan leda till ohälsa ges förutsättningar för en bra arbetsmiljö. 

Det är många faktorer som samspelar och är viktiga för ett upplevt välmående, både i arbetslivet och 
privat. Med en bra arbetsmiljö och medarbetarens egna kloka val ökar förutsättningarna för ett långt 
och hållbart arbetsliv.

Exempel på stöd och vägledning

Arbetsmiljöpolicy
visar inriktning och målsättning med Borås Stads arbetsmiljöarbete.

Stratsys SAM-modul
är plattformen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här finns årshjul med aktiviteter för 
arbetsmiljöarbetet tillsammans med råd, stöd och fördjupningsmaterial samt uppföljning.

Rehabiliteringsprocess 
styr och beskriver tillvägagångsätt med anpassning och rehabilitering i Borås Stad.

Medarbetare

• Medverkar i arbetsplatsens systematiska 
arbetsmiljöarbete.

• Påtalar brister i fysisk och psykisk 
arbetsmiljö.

• Signalerar till chef vid hög 
arbetsbelastning och ber om hjälp  
för prioriteringar.

• Använder de hjälpmedel som finns 
och följer de rutiner som förebygger 
arbetsmiljöproblem. 

• Tar hand om sig själv och tar eget 
ansvar för sin livsstil. 

• Tar vara på möjligheter till friskvård.

Chef

• Arbetar med systematiskt arbets - 
miljöarbete.

• Är uppmärksam och agerar på 
varningssignaler om dåligt arbetsklimat 
och tecken på ohälsa.

• Ser till att arbetsbelastningen är rimlig 
och gör omprioriteringar när det 
behövs.

• Skapar möjlighet för reflektion.

• Främjar gemensamma aktiviteter och 
uppmuntrar friskvård.

• Är omtänksam, hjälpsam och bidrar till 
en god stämning på arbetsplatsen.
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Riktlinjer för arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur
I Borås Stad värnas ett öppet arbetsklimat där medarbetare vill och kan uttrycka sin åsikt. Genom att 
hjälpa varandra, ta ansvar och visa respekt för såväl arbetsuppgifter, yrkesroller som för verksamheten 
och den gemensamma arbetsmiljön skapas förutsättningar för ett gott klimat och en bra kommunikation 
på arbetsplatsen. 

Exempel på stöd och vägledning

Kvalitetspolicy
lyfter fram hur medarbetare och chefer bör agera och reagera på arbetsplatsen; professionellt, 
engagerat och med ett lärande förhållningssätt.

Stratsys SAM-modul
systematiserar arbetet med klimat och kultur på arbetsplatsen.

Kommunikationspolicy och handbok för kommunikation
beskriver hur medarbetare och chefer ska förhålla sig till kommunikation och verktygen för att 
kommunicera är samlade i handboken.

Medarbetare

• Uppmuntrar och berömmer andras
arbetsprestationer.

• Uppmärksammar rådande normer och
strävar efter ömsesidig förståelse.

• Skapar förtroende.

• Visar respekt för andra.

• Är en god representant för yrke och
arbetsplats.

Chef

• Strävar efter ett öppet arbetsklimat.

• Är lyhörd för och synliggör rådande
normer.

• Tydliggör framgångsfaktorer.

• Skapar förtroende.

• Ger förutsättningar för en god
kommunikation.

• Är en god representant för arbets-
platsen och kommunen.
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Riktlinjer för jämställdhet och mångfald
Samtliga medarbetare i Borås Stad erbjuds lika rättigheter och möjligheter och Borås Stad ska möjliggöra 
för både kvinnor och män att kombinera anställning och föräldraskap. Arbetsplatserna ska genomsyras av 
ett klimat som tar tillvara och värdesätter varje medarbetares unika kraft, kunskap och förmåga. Att 
vara goda förebilder och visa en ömsesidig respekt för varandras olikheter och allas lika värde ger 
förutsättningar för en bra verksamhet.

Exempel på stöd och vägledning

Löneöversynsprocess 
innehåller verktyg för att upptäcka och åtgärda oskäliga löneskillnader.

Heltid för alla 
ger likvärdiga villkor för män och kvinnor att kombinera arbetslivet med privatlivet. 

Personalekonomisk redovisning
beskriver vad som skett inom personalområdet. 

Stratsys SAM-modul
systematiserar arbetet med lika rättigheter och möjligheter.

Medarbetare

• Har ansvar för att reagera när någon
inte möts med respekt.

• Är en god förebild och vaksam på egna
fördomar.

• Hjälper till att medvetandegöra normer
och fördomar på arbetsplatsen.

• Har ett öppet sinne och tar tillvara
olikheter bland kollegor.

• Respekterar och bemöter alla efter deras
förutsättningar.

Chef

• Förebygger diskriminering och
kränkande särbehandling.

• Är en god förebild och vaksam på egna
fördomar.

• Synliggör fördomar och har åter-
kommande samtal kring värderingar
och etik.

• Har ett öppet sinne och tar tillvara
olikheter i gruppen.

• Respekterar och bemöter alla efter deras
förutsättningar.
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Medarbetarskap och chefskap
Riktlinjer för medarbetarskap
Ett gott medarbetarskap behövs för att en organisation ska fungera väl och skapa bra verksamhet. I 
begreppet ingår förmågan att ta ansvar, lösa problem, hantera att man har delade meningar och möta 
andra med respekt. Alla som ingått ett avtal om anställning är medarbetare.

Exempel på stöd och vägledning 

Medarbetarsamtalet
behandlar medarbetarens utvecklingsbehov och förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Medarbetaröverenskommelsen
dokumenterar medarbetarsamtalet. Dokumentet används även när medarbetare introduceras 
eller avslutar sin tjänst.

Lönesamtalet
behandlar medarbetarens prestationer i ett årligt samtal. Diskussionen förs utifrån fastställda 
lönekriterier

Medarbetaren

• Tar ansvar för och samarbetar med
andra för att nå de gemensamma
målen.

• Är engagerad och aktiv i arbetet och i
verksamhetens utveckling.

• Lär av andra och delar med sig av
kunnande och erfarenhet.

• Arbetar på ett professionellt sätt och
vårdar sin yrkesroll.

• Är öppen och ärlig och bemöter andra
med respekt.

• Skapar god dialog och kommunikation.

Chefen

• Tar fram gemensamma mål och gör
dem kända.

• Klargör förväntningar på prestationer,
roller och ansvarsfördelning.

• Skapar delaktighet, samhörighet och
ger återkoppling.

• Är öppen och ärlig och bemöter andra
med respekt.

• Skapar god dialog och kommunika tion.
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Riktlinjer för ledarskap

Ett gott ledarskap behövs för att en organisation ska fungera väl och skapa bra verksamhet. Ledarskapet 
är en viktig förutsättning för att både enskilda medarbetare och hela ar-betsgrupper ska kunna göra 
goda arbetsinsatser och nå sina mål.

Exempel på stöd och vägledning 

Medarbetarsamtalet
är ett samtal med överordnad chef där krav, förväntningar och förutsättningar diskuteras och 
ger underlag för en utvecklingsplan.

Chefsöverenskommelsen
dokumenterar chefens medarbetarsamtal. Dokumentet används även när chef introduceras 
eller avslutar sin tjänst.

Lönesamtalet
behandlar chefens prestationer i ett årligt samtal. Diskussionen förs utifrån fastställda 
lönekriterier

Medarbetaren

• Söker aktivt och tar del av information.

• Bidrar med synpunkter och förslag, 
följer fattade beslut.

• Arbetar för att nå uppsatta mål.

• Kommunicerar öppet och direkt, ger 
chefen återkoppling.

• Skapar god dialog och kommunikation.

Chefen

• Har ansvar för att alla känner till och 
förstår verksamhetens uppdrag. 

• Fattar beslut och skapar delaktighet.

• Agerar tillitsfullt, skapar öppenhet och 
trygghet.

• Kommunicerar mål och resultat.

• Är engagerad, tillgänglig och ger 
återkoppling på prestationer.

• Skapar god dialog och kommunikation.
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Personal- och kompetensförsörjning
Riktlinjer för rekrytering och anställning
Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror bland annat på skickligheten 
att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Exempel på stöd och vägledning

Kompetensbaserad rekrytering
ökar möjligheten att göra bra rekryteringar och hjälper oss att inte diskriminera.

Introduktion
lägger grunden för förståelse för uppdraget och trivsel på arbetsplatsen.

Lokala kollektivavtal och förmåner 
bidrar till långsiktigt goda arbetsvillkor

Medarbetarcentrum 
ger stöd om medarbetare/chef står inför ett vägval i sin arbetssituation eller om det finns behov 
av omställning eller avveckling. 

Medarbetaren

• Är en god förebild och representant för 
yrke och arbetsplats.

• Lämnar information som är värdefull 
när tjänst ska tillsättas.

• Är aktiv och öppen för eget lärande och 
för att dela med sig av sitt kunnande till 
andra.  

• Tar ansvar för att hitta balans mellan 
arbete och privatliv.

Chefen

• Är en god förebild och ambassadör för 
Borås Stad som arbetsgivare.

• Sköter rekryteringen på ett 
professionellt sätt.

• Genomför introduktion för 
medarbetare.

• Ger förutsättningar för medarbetare att 
skapa balans mellan arbete och privatliv
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Riktlinjer för kompetensutveckling
Kompetensutveckling är en förutsättning för att Borås Stad ska kunna möta förändrade behov. 
Verksamhetens ständiga utveckling kräver kontinuerligt lärande och öppenhet för nya arbetssätt.

Borås Stad har en positiv syn på nätverkande som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Exempel på stöd och vägledning 

Arbetsplatsträffen
är en arena för att diskutera verksamhetens/arbetsgruppens kompetens och behov av 
utveckling. 

Medarbetarsamtalet
är forumet för diskussion om den enskilda medarbetarens kompetensutvecklingsbehov. 
Det dokumenteras i en individuell utvecklingsplan som utgör grunden för organisationens 
kompetensplanering.

Medarbetaren

• Är aktiv och visar intresse för att 
utveckla och lära sig mer.

• Tar tillvara andras kunskap och delar 
med sig av sin egen.

• Kommer med förslag på egen 
kompetensutveckling i linje med 
verksamhetens behov.

• Har mod och vilja att prova nya 
arbetssätt.

Chefen

• Ger medarbetarna förutsättningar för 
personlig och yrkesmässig utveckling i 
linje med verksamhetens behov.

• Har en god bild av verksamheten och 
följer upp medarbetarnas behov av 
utveckling.

• Har en aktiv omvärldsbevakning.
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Riktlinjer för lön
Lönepolitiken ska bidra till goda verksamhetsresultat och stimulera medarbetare att nå de mål och 
uppdrag som politiken fastställt. Detta förutsätter att målen, såväl för verksamheten som på individnivå, 
är tydliga och går att följa upp, det ska vara en tydlig koppling mellan prestation och lön. Genom 
tydliga mål, väl kända lönekriterier och väl förberedda lönesamtal blir det lättare för medarbetaren 
att bidra till verksamhetens mål. 

Lönebildningen är ett strategiskt styrmedel för verksamheten. De lönepolitiska prioriteringarna ska 
synliggöras i budgetarbetet. Chefer ska ta hänsyn till hela verksamheten och göra lönepoli-tiska 
prioriteringar. De lönepolitiska prioriteringarna behöver utgå från verksamhetens behov av att kunna 
rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Exempel på stöd och vägledning 

Löneöversynsprocessen
beskriver övergripande hur arbetet med den årliga löneöversynen ska gå till.

Lönekriterierna 
Borås Stad har fastställt lönekriterier för chefer och för medarbetare, vilka årligen tas upp i  
SAM-kalendern.

Lönesamtalet
ska utgå från verksamhetens mål och innebär en bedömning av medarbetarens arbetsinsats och 
bidrag till verksamhetens måluppfyllelse. Vid samtalen förs dialog om de resultat medarbetaren 
presterat i förhållande till mål och lönekriterier.

Medarbetaren

• Känner till lönekriterierna och 
kopplingen till arbetsplatsens mål.

• Funderar över sin egen arbetsprestation 
kopplat till lönekriterierna.

• Är förberedd och aktiv vid 
lönesamtalen.

• Är aktiv i dialog om arbetsprestationer 
som bidragit till målen.

Chefen

• För kontinuerlig dialog om hur verk-
samhetens mål, budget och lön hänger 
ihop.

• Har kunskap om lönebildning, avtal- 
och löneöversynsprocessen.

• Gör lönekriterierna kända på arbets-
platsen och kopplar dem till målen.

• Är förberedd och aktiv vid 
lönesamtalen.

• Tillämpar individuell och differentierad 
lön.

• Har kunskap om medarbetarens 
prestation.

• Tar ansvar för ökad lönespridning.
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Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
Riktlinjer för idéer, ständiga förbättringar och Innovationer
Kreativa idéer är en viktig framgångsfaktor för förnyelse och kvalitetsutveckling av stadens verksamheter 
och samtidigt en förutsättning för att möta förändrade behov av stöd och service hos kommuninvånarna.  

Exempel på stöd och vägledning 

Handbok för ständiga förbättringar
tar upp hur idéer tas om hand på ett strukturerat sätt.

Medarbetaren

• Är öppen och motiverad för 
förändringar. 

• Bidrar till ett gott och innovativt 
arbetsklimat. 

• Lyssnar och uppmuntrar andras idéer.

• Deltar i arbetet med att utveckla idéer. 

• Omprövar befintliga arbetssätt.

Chefen

• Stödjer aktivt nya idéer, kreativitet och 
vågar pröva nytt.

• Tar bort hinder, detaljstyr inte. 

• Stärker tillit och arbetar för att skapa 
förtroende.

• Stödjer samverkan, nätverk och 
mångfald.

• Bidrar till förståelse och uthållighet så 
att idéer ger resultat.

• Skapar möjlighet för att prova nya idéer.
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      2020-01-03  
ÅRSARVODERING ÅR 2020 
 
Till ordförande utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 
80 % av ordförandes arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordföranden erhåller 60 %. Dock erhåller  
kommunfullmäktiges 2: e vice 80 %.  Arvoden under 2020 beräknas på grundnivån, GN, för år 2020 
som är 60 696  kr. 
 
       Ordförande Vice ordf.        2: vice ordf. 
 
ARVODESGRUPP  A  3, 5  GN  212 436  169 949          127 462 
Grundskolenämnden 
Vård- och äldrenämnden 
 
ARVODESGRUPP AB  2,0 GN   121 392   97 114    72 835 
Förskolenämnden 
 
ARVODESGRUPP  B  1, 8  GN  109 253   87 402            65 552 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 
 
ARVODESGRUPP  C  1, 7  GN  103 183   82 547     61 910 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Sociala Omsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorg  
Borås Energi och Miljö AB 
 
ARVODESGRUPP CD 1,5 GN  91 044 72 835    54 626 
Kulturnämnden 
Fritid- och folkhälsonämnden 
AB Bostäder i Borås 
 
ARVODESGRUPP  D  1, 2 GN  72 835  58 268    43 701 
Miljö och konsumentnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Servicenämnden 
Industribyggnader i Borås AB 
SÄRF (ers. utbetalas av förbundet) 
 
ARVODESGRUPP  E  0, 9 GN  54 626  43 701             32 776       
Revisorsgrupperna 
Vice ordförande i revisorsgruppen 
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till EU-parlamentet 
och folkomröstning) 
Borås Djurpark AB 
Borås Elnät AB 
BoråsBorås TME AB 
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ARVODESGRUPP  F  0, 6 GN   36 418 29 134 21 850 
Borås kommuns parkerings AB 
Fristadsbostäder AB 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
Överförmyndarnämnden  
Akademiplatsen AB  
Inkubatorn i Borås AB 
 
ARVODESGRUPP  G 0,4 GN    
Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus  24 278   19 422 14 567 
 
 
Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A  
   
Kommunalråden 
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande  1,2 GN (72 835 kr ) per månad.  De kommunalråd som utger 
presidiet i Kommunstyrelse skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter 
 
Till ordförande i kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad  (15 174 kr) 
Till förste vice ordförande i kommunstyrelsen utbetalas 0,2 GN/månad (12 139 kr ) och till andre vice 
ordförande 0,08 GN/månad (4856 kr). 
 
Gruppledare Kommunstyrelsen 
Till företrädare för varje parti som är representerat i kommunstyrelsen men som inte har någon 
kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN  (121 392 kr) I detta stycke angiven företrädare 
för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8 och 9 § §. 
 
Gruppledare Kommunfullmäktige 
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller vare sig kommunalråd eller gruppledare i 
Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år (30 348 kr). 
 
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden  
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård – och äldrenämnden har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” i storleksordning två (2) 
dagar/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, 
kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök.  
Något särskilt beslut i respektive stadsdelsnämnd fordras ej. 
 
Förskolenämnden och Individ– och familjeomsorgsnämnden 
Årsarvoderadförtroendevald  Förskolenämnden och Individ– och familjeomsorgsnämnden har rätt till 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” i 
storleksordning en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, 
ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive 
stadsdelsnämnd fordras ej. 
 
Individ o familjeomsorgsnämnden 
Jourersättning 0,018 GN/vecka (1093 kr) 
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FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN ÅR 2020 
 
Utom Kommunen   
 
Löneart   Syssla  Tom 4 h Över 4 h 
1650  Förrättningsarvode 1093  kr 2185 kr 
 
Inom Kommunen  
 
För första timman i resp. nämnd 607 kr 
För varje därefter påbörjad halvtimma 152 kr 
 
Löneart  Syssla 
 
1647  Justeringsarvode 
 
1647  Ordförande 
 
1647  Vice ordförande 
 
1647  Ledamot, Ersättare 
 
1648’  Partigruppsammanträde      607 kr  Oavsett antal timmar 
 
’ Endast kommunfullmäktige (enl bestämmelserna om ersättning till kommunens förtroendevalda  § 10) 
 
 
Lönearter för övriga ersättningar 
 
1646  Årsarvode 
 
1675  Förlorad arbetsförtjänst 
 
1649  Barntillsyn   118,50kr/tim 
5010  Kilometerersättning 
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FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN ÅR 2020 
 
Borås Stadshus AB 
Anledning: Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 
sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL och GL-F. 
 
Utom Kommunen   
 
Löneart   Syssla  Tom 4 h + Lönetillägg 1612 
1650  Förrättningsarvode 1093  kr               Belopp 49,18 kr  
  

Över 4 h            + Lönetillägg 1612 
2185 kr     Belopp: 98,32 kr

  
 
Inom Kommunen  
 
För första timman i resp. nämnd 607 kr + Lönetillägg 1612, Belopp: 27,31 kr 
För varje därefter påbörjad halvtimma 152 kr + Lönetillägg 1612, Belopp:   6,84 kr  
                                                                                               
Löneart  Syssla 
 
1647  Justeringsarvode 
 
1647  Ordförande 
 
1647  Vice ordförande 
 
1647  Ledamot, Ersättare 
 
1648’  Partigruppsammanträde      607 kr  Oavsett antal timmar 
 
’ Endast kommunfullmäktige (enl bestämmelserna om ersättning till kommunens förtroendevalda  § 10) 
 
 
Lönearter för övriga ersättningar 
 
1646  Årsarvode 
 
1675  Förlorad arbetsförtjänst 
 
1649  Barntillsyn  118,50kr/tim 
5010  Kilometerersättning 
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1  Inledning 
Varje månad i samband med nämndens månadsrapport redovisas status för de uppdrag som getts av 
Kommunfullmäktige och Förskolenämnden. Redovisning per april och augusti redovisas som 
anmälningsärenden till nämnden, övriga månader biläggs redovisningen till nämndens månadsrapport. 

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

19-20 december 
2018 

Uppdrag i budget 2019. Möjligheten att 
erbjuda 30 timmar i veckan för barn till 
föräldrar som är föräldralediga eller 
arbetslösa ska utredas. 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 13 juni 2019 
godkänt utredningen. Utredningen biläggs 
i Förskolenämndens rapport Tertial 2 
2019 och har därmed skickats till 
Kommunstyrelsen. 

19-20 december 
2018 

Uppdrag i budget 2019. Förskolenämnden 
ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för 
barngruppers storlek, ska nås. 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 12 december 
2019 godkänt utredningen. Utredningen 
biläggs Årsredovisning 2019 för 
Förskolenämnden. 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

2019-04-16 Utreda möjligheten att ta över kost, 
lokalvård och vaktmästeri till 
Förskoleförvaltningen. (Initiativärende) 

Utredning pågår. 

Slutförda uppdrag 

2019-01-24 Initiativärende Följ läroplanen Slutfört 2019-02-28 

2019-02-28 Initiativärende Grön Flagg Slutfört 2019-03-28 

2019-02-28 Initiativärende Resursfördelningsmodell Slutfört 2019-02-28 

2019-05-28 Göra en ansökan till Tekniska nämnden 
om tillstånd för husbilen ”Tittut” att köra in 
i Stadsparken och där bedriva öppen 
förskola vid lämpliga tidpunkter. 
(Initiativärende) 

Slutfört 2019-08-29 

2019-02-28 Initiativärende Vistelsetid förskola och 
pedagogisk omsorg 

Slutfört 2019-09-19 
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Datum Uppdrag Status 

2019-06-13 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att vid 
varje nämndmöte bifoga en lista med de 
uppdrag de fått från Kommunfullmäktige 
samt Förskolenämnden och tidsplan för 
när de beräknas vara klara. 
(Initiativärende) 

Slutfört 2019-09-19 

2019-08-29 Initiativärende Delad förskoleplats, 
förvaltningschef får i uppdrag att besvara 
frågeställningarna i initiativärendet. 

Slutfört 2019-09-19 

2019-09-19 Förvaltningschef får i uppdrag att hantera 
fråga avseende rutin på verksamhetsnivå 
(vistelsetid förskola och pedagogisk 
omsorg).2019-09-19 

Slutfört 2019-10-24 

2019-09-19 Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden 
gällande Lokalresursplan för 2020-2022. 
(Initiativärende) 

Slutfört 2019-11-18 
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