
KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-23 
Instans 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, onsdagen den 29 januari 
2020 kl. 13:00 

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

Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

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



Borås Stad 
Datum 
2020-01-21 

 Sida 
2(2) 

 

 

Ärende  

Information i de X markerade ärendena  

1.  Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
  

 

3.  Tekniska förvaltningen informerar 
Dnr 2020-00029 1.1.3.25 

X 

4.  Resultat av enkätundersökning Kritik på Teknik  
Dnr 2019-00634 1.1.3.25 

X 

5.  Miljörapport 2019 
Dnr 2020-00007 1.2.4.25 

X 

6.  Yttrande över Förslag till utredning om minskning av 
engångsartiklar i Borås Stad 
Dnr 2019-00757 2.5.1.0 

X 

7.  Yttrande över detaljplan för Gisseberget 1 m.fl Kristinebergs 
Centrum, Borås Stad  
Dnr 2019-00772 3.1.1.2 

X 

8.  Svar på granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad  
Dnr 2019-00650 1.1.3.25 

X 

9.  Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning 2020 
Dnr 2020-00025 1.1.3.0 

X 

10.  Besluts- och behörighetsattestanter 2020 
Dnr 2020-00026 1.1.3.0 

X 

11.  Anmälningsärenden  
Dnr 2020-00032 1.1.3.1 

 

12.  Redovisning av delegationsbeslut  
Dnr 2020-00033 1.1.3.1 

 

 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-01-29 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 
 

  

 

Tekniska förvaltningen informerar  

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

Ärendet i sin helhet 
Ekonomichef Sara Wingren informerar om det preliminära bokslutsresultatet 
för 2019.      

Naturvårdskonsulent Kjell Johansson informerar om fiske och fiskekortspriser. 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om pågående tvist med fiberbolag och 
om taxiuppställning vid resecentrum.        

 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



Undersökningen där medborgarna har fått 
tycka till om den kommunala tekniken

Institutet för kvalitetsindikatorer AB

Tel: 031-730 31 00

E-mail: info@indikator.org

www.indikator.org

Borås stad

KRITIK PÅ TEKNIK



Innehållsförteckning

Disposition
Rapporten inleds med information om undersökningens syfte, bakgrund, och upplägg. Därefter 
följer information om kommunens deltagande. Efter detta följer resultat i korthet för enkätens 
respektive frågeområde. Undersökningens resultat redovisas därefter fråga per fråga för 
respektive frågeområde. Resultatredovisningens frågeområden är:

1. Resande
2. Gator och vägar
3. Parker och lekplatser
4. Vatten och avlopp
5. Avfall och avfallshantering
6. Kommuninfo och kommunkontakter

Avslutningsvis redovisas bakgrundsinformation om de respondenter som deltagit i 
undersökningen i tabellform. Frågeformuläret finns som bilaga.
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Om undersökningen

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner 
att delta i undersökningen där kommuninvånarna får tycka till om hur den kommunala 
tekniken – skötseln av gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering samt 
kommunkommunikationen – fungerar. Årets undersökningsomgång är den tionde i ordningen 
och den genomförs vart tredje år.

Syftet med enkätundersökningen är för kommunen att bilda sig en uppfattning om 
medborgarnas önskemål och prioriteringar. Samt att ta reda på om kommunen lever upp till 
de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som 
behöver åtgärdas.

Urval 
Deltagande kommuner har beställt en urvalsstorlek om 500 eller 1000 kommuninvånare. 
Urvalsstorlekarna har varit desamma i tidigare enkätomgångar. Respondenterna har valts ut 
genom ett obundet slumpmässigt urval (OSU) i åldern 18-74 år. Med ett obundet 
slumpmässigt urval har samtliga kommuninvånare inom åldersintervallet 18-74 år haft lika 
stor chans att bli utvalda till att delta i undersökningen.

Metod
Datainsamlingen genomfördes under perioden februari – april 2019. Undersökningen inleddes 
med en postal inbjudan. Inbjudan innehöll information om undersökningen och frivillighet att 
delta. Inbjudan innehöll webblänk med inloggningsuppgifter och bjöd in respondenten till att 
besvara frågeformuläret via webben. Inbjudan följdes upp med en postal enkät och ett 
följebrev som på nytt bjöd in respondenten att besvara frågeformuläret via webben. En postal 
enkätpåminnelse skickades därefter ut med två efterföljande sms-påminnelser. 

Frågeformulär
Inför årets undersökningsomgång har SKL, i samarbete med en referensgrupp bestående av 
representanter för deltagande kommuner, omarbetat frågeformuläret och gjort 
förbättringsåtgärder som både förenklar och moderniserar enkäten. Tidigare omgångar har 
tre olika formulär använts som nu slagits ihop till ett gemensamt formulär. Årets enkät har 
därtill kortats ner i jämförelse med tidigare omgångar och enkäten tar cirka 10 minuter att 
besvara. Frågeformuläret består av 40 basfrågor och fyra tilläggsfrågor. 

Frågeformuläret har också skickats som en nationell enkät, där 1000 enkäter postats till ett 
obundet slumpmässigt urval av invånare i Sverige. Resultatet presenteras som jämförelsetal 
för deltagande kommuner. 

Redovisning av resultatet
Resultaten presenteras med grafer och textanalys på övergripande nivå samt nedbrutet per 
analysgrupp där analysen visat på relevanta skillnader och mönster. Kommunens resultat 
presenteras i jämförelse med historisk data, det nationella jämförelsevärdet eller utifrån 
bakgrundsvariabler. I graferna presenteras resultatet i form av en proportion (procentsats), 
vilket visar på hur stor andel av kommuninvånarna som har uttryckt en viss åsikt. Graferna 
visar resultatet av de som har tagit ställning i frågan. Vid gruppjämförelser presenterar vi inte 
kategorier med färre än tio observationer i varje kategori. 
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Redovisning av resultatet
När en undersökning bygger på ett slumpmässigt urval kan vi med hjälp av ett stickprov (1000 
kommuninvånare), med viss säkerhet, uttala oss om vad hela populationen (samtliga 
kommuninvånare) tycker. Det presenterade resultatet är alltid förknippat med en osäkerhet 
som vi uttrycker i form av en felmarginal. Med felmarginalen beräknar vi ett konfidensintervall 
kring presenterade procentskattningar. Vid många upprepade mätningar kan vi förvänta oss 
att det presenterade procenttalet befinner sig inom konfidensintervallet i 95 fall av 100 för 
hela populationen. Genom att upplysa om felmarginalen minskar vi risken för att slutsatser 
dras om gruppskillnader eller förändringar som helt beror på slumpen. 

Tabellen visar några exempel på felmarginalens storlek vid olika procentskattningar och 
gruppstorlekar. Tabellen visar att ju fler svar desto mer precisa skattningar närmare 
proportionen i populationen. 

Enkäten innehåller graderade och ograderade frågor. Att en fråga är graderad innebär att 
kommuninvånaren graderar sin upplevelse av den kommunala tjänst som frågan berör. De 
graderade frågorna i enkäten har antingen fyra eller fem svarsalternativ. Frågorna med fem 
svarsalternativ består av två positiva ställningstaganden (där svarsalternativen kan vara t ex 
mycket eller ganska bra), ett neutralt ställningstagande (där svarsalternativet kan vara t ex 
varken bra eller dåligt) och två negativa ställningstaganden (där svarsalternativen kan vara t ex 
mycket eller ganska dåligt). För dessa frågor redovisas resultatet utifrån att de två 
svarsalternativen som innebär ett positivt ställningstagande slås ihop (i graferna benämnt som 
positiva), och samma gäller för svarsalternativen med ett neutralt eller ett negativt 
ställningstagande (i graferna benämnt som neutrala och negativa). 

Anledningen till att denna sammanslagning görs är för att fokusera på om kommuninvånarna 
ställer sig positiva, neutrala eller negativa till den kommunala tjänsten i fråga. Istället för att 
fokusera på svarsalternativen i sig. De ograderade frågorna skiljer sig från de graderade 
genom att svarsalternativen inte har en positiv eller negativ laddning. Istället handlar det till 
exempel om hur ofta eller på vilket sätt kommuninvånarna använder den kommunala tjänsten 
som frågan berör.

Vissa frågor har svarsalternativet ”annat”, där kommuninvånarna själva fått skriva sitt svar när 
de upplevt att de fasta svarsalternativen inte passade dem. Ett utdrag av dessa svar 
presenteras i rapporten, och levereras i sin helhet till kommunen i ett separat dokument. 

För ett antal frågor redovisas resultatet nedbrutet på frekventa resenärer. Dessa definieras 
som kommuninvånare som svarat antingen ”Varje dag eller nästan varje dag” alternativt 
”Någon eller några gånger i veckan” på frågorna som berör hur de använder olika färdmedel.

Procentskattning

Gruppstorlek 50 procent 30 procent 10 procent 6 procent 2 procent

100 ±9,8 ±9,0 ±5,9 ±4,7 ±2,7

200 ±6,9 ±6,4 ±4,2 ±3,3 ±1,9

400 ±4,9 ±4,5 ±2,9 ±2,3 ±1,4

1000 ±3,1 ±2,8 ±1,9 ±1,5 ±0,9



Kommunens deltagande
Kommunen har valt ett urval om 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare. 
Kommunens frågeformulär består av 40 basfrågor och en av fyra tilläggsfrågor; A6. 

Totalt valde 230 invånare att svara på undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 46 
procent. Merparten har svarat via pappersenkät och cirka var tredje person har svarat via 
webben eller sms-påminnelse. En svarsfrekvens över 45 procent är mycket bra och visar på att 
undersökningen är relevant för kommuninvånarna och att frågeformuläret är väl utformat för 
en bred målgrupp. 
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Resultat i korthet

Resande
Merparten av kommuninvånarna 
använder sig av bil som färdmedel 
åtminstone någon gång i veckan. En 
fjärdedel använder sig av allmänna 
färdmedel som tåg eller buss. 
Framförallt bland boende i centrum 
av tätort är det vanligt att 
åtminstone en gång i veckan gå till 
arbete eller skola.

Gator och vägar
Två av tio kommuninvånare är 
positivt inställda till standarden på 
kommunens gator och vägar och 
ungefär fyra av tio är positivt 
inställda till standarden på gång-
och cykelvägarna. Två av tre 
kommuninvånare är positivt 
inställda till hur rent och snyggt det 
är på torg och trottoarer. 

Parker och lekplatser
De kommuninvånare som använder 
kommunens parker är i huvudsak 
nöjda med skötseln av dessa, åtta 
av tio är positivt inställda till hur 
parkerna sköts. Av de som 
använder de kommunala 
lekparkerna och lekplatserna är sju 
av tio positivt inställda till skötseln 
av dessa och de lekredskap som 
erbjuds för barnen.

Vatten och avlopp
Nio av tio kommuninvånare har en 
positiv inställning till kvaliteten på 
kranvattnet, vilket är det nionde 
högsta resultatet bland samtliga 
deltagande kommuner i årets 
mätning. Andelen kommuninvånare 
som inte upplevt några störningar i 
vattenförsörjningen till sin bostad 
de senaste 12 månaderna är hög, 
nära åtta av tio har angivit att de 
inte varit utsatta för några 
störningar.

Avfall och avfallshantering
Kommuninvånarna är överlag 
positivt inställda till samtliga typer av 
avfallshantering som denna mätning 
berör. Nära nio av tio är positivt 
inställda till hur hämtningen av avfall 
vid bostaden fungerar och tre av fyra 
är positiva till hur inlämningen av 
avfall vid kommunens 
återvinningscentral fungerar. 
Dessutom anser runt åtta av tio att 
de är tillräckligt informerade om hur 
avfall ska sorteras.

Kommuninformation och 
kommunkontakter
Drygt var fjärde kommuninvånare 
har angivit att de varit i kontakt 
med kommunen i något ärende de 
senaste 12 månaderna. Av dessa är 
hälften nöjda med sin senaste 
kontakt.
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RESANDE
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Resande
Resande är en betydande del av människors vardag. Det kan handla om vardagliga aktiviteter 
som att ta sig till skolan, arbetet, bostaden eller diverse fritidsaktiviteter. Nästan hälften av de 
bilresor som görs i Sverige är under fem kilometer. 1

Den rekommenderade dagliga fysiska aktiviteten för vuxna är minst 30 minuter. Endast hälften 
av den vuxna befolkningen i Sverige uppnår denna rekommendation. Att öka exempelvis 
arbetspendlingen med cykel kan, enligt SKL:s rapport, vara ett sätt för fler att nå den 
rekommenderade dagliga fysiska aktiviteten. 2

Graf 1. Hur kommuninvånarna förflyttar sig

Merparten av kommunens invånare är frekventa användare av bil och använder det färdmedlet 
minst en gång i veckan, vilket är jämförbart med Sverige som helhet. En fjärdedel av invånarna 
åker med allmänna färdmedel minst en gång i veckan. Fyra av tio går till arbete eller skola och 
tre av tio cyklar på sommaren minst en gång i veckan. Det är relativt få i kommunen som 
vintercyklar. 

1 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/
Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Resor-till-och-fran-skolan/
2 https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/cykeltrafik/okadochsakercykling/arbetspendling.15881.htm

Bil

Borås stad

Sverige

Allmänna 

färdmedel 

som buss 

eller tåg

Borås stad

Sverige

Gå till 

arbetet/skolan

Borås stad

Sverige

Cykla 

sommar

Borås stad

Sverige

Cykla vinter

Borås stad

Sverige

62% 19% 9% 10%

52% 27% 10% 11%

11% 13% 19% 58%

16% 10% 22% 52%

21% 20% 12% 48%

26% 26% 11% 37%

10% 18% 18% 54%

21% 25% 19% 35%

95%

6% 7% 7% 81%

Varje dag eller nästan varje dag

Någon eller några gånger i veckan

En eller ett par gånger i månaden

Mer sällan eller aldrig

I vilken utsträckning kommuninvånarna använder olika 

färdmedel
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Resande
Graf 2. Hur kommuninvånarna förflyttar sig – nedbrutet på boende 

Ju längre ut från centrala delar av tätorten kommuninvånarna bor, desto större andel färdas i 
huvudsak med bil minst en gång i veckan. Det motsatta förhållandet gäller resande med övriga 
färdmedel, framförallt till fots där sex av tio bland de som bor mer centralt promenerar minst en 
gång i veckan till arbete/skola, att jämföra med knappt två av tio bland de som bor utanför 
tätort. 

Graf 3. Inställning till att hitta parkeringsplats

Var fjärde kommuninvånare tycker att det är lätt att hitta en ledig parkeringsplats i kommunens 
största tätort när affärerna har öppet. I jämförelse med Sverige som helhet är det en lägre andel 
som tycker att det är lätt. 

81%

24%

41%

28%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bil

Allmänna färdmedel

Gå till arbetet/skola

Cykla sommar

Cykla vinter

Total I centrum av tätort I utkanten av tätort Utanför tätort

12%

16%

Vet inte

Borås stad

Sverige

24% 24% 52%

48% 20% 32%

Positiva Neutrala Negativa

Tycker du att det är lätt eller svårt att hitta en ledig p-plats i 

kommunens största tätort, när affärerna har öppet? 
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GATOR OCH
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Gatu- och vägstandard
För att nå en god tillgänglighet för alla är det av betydelse att gator och vägar håller en god 
standard för bilar, cyklister och fotgängares framkomlighet. Det är därför viktigt att underhålla 
vägarna så att de är framkomliga och säkra året om. Ett bristande underhåll kan leda till onödiga 
kostnader och dyra åtgärdsprogram.3

Det svenska vägnätet utgörs av cirka 61 000 mil vägar, vilka är fördelade mellan enskilda, 
statliga och kommunala gator och vägar. Enskilda vägar utgör den större delen av det svenska 
nätverket (ca 46 900 mil eller 77 procent) följt av statligt allmänna vägar (ca 9850 mil eller 16 
procent) och därefter kommunala gator och vägar (ca 4280 mil eller sju procent). En liten del av 
våra enskilda vägar (ca 7500 mil) blir statligt finansierade med kompletterande hjälp från 
kommunerna (ca 1500 mil). Det kan finnas frågetecken hos kommuninvånarna om vilka vägar 
som kommunen ansvarar för och inte.4

Graf 4. Inställning till standard på gator och vägar 

I jämförelse med Sverige som helhet är det en lägre andel, två av tio, som är positivt inställda till 
standarden på kommunens gator och vägar.

Graf 5. Inställning till standard på gator och vägar – nedbrutet på färdmedel

Inställning till gatustandarden följer samma mönster oavsett om kommuninvånarna använder 
sig av bil eller allmänna färdmedel som huvudsakligt färdsätt. 

3%

3%

Vet inte

Borås stad

Sverige

21% 17% 63%

29% 20% 51%

Positiva Neutrala Negativa

Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på 

kommunens gator och vägar? 

3%

2%
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Vet inte

Total

Bil

Allmänna färdmedel

21% 17% 63%

18% 16% 67%

13% 23% 63%

Positiva Neutrala Negativa

Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på 

kommunens gator och vägar? 
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Gatu- och vägstandard
Graf 6. Inställning till standard på gång- och cykelvägar 

Färre än hälften av kommuninvånarna är positivt inställda till standarden på gång- och 
cykelbanorna, vilket är ett något lägre resultat jämfört med Sverige som helhet. 

Graf 7. Inställning till standard på gång- och cykelvägar – nedbrutet på 
färdmedel

Vid nedbrytning på färdsätt framkommer inga större skillnader mellan de som går till 
arbete/skola respektive cyklar på sommaren.
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Positiva Neutrala Negativa

Hur tycker du att standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) 
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Gå till arbetet/skola

Cykla sommar

44% 21% 35%

40% 16% 44%

43% 12% 45%

Positiva Neutrala Negativa

Hur tycker du att standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) 

är på gång- och cykelvägarna? 
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Gatu- och vägstandard

Graf 8. Andel som upplever torg och trottoarer som rena och snygga 

Två av tre kommuninvånare tycker att det är rent och snyggt på torg och trottoarer, vilket är ett 
lägre resultat jämfört med Sverige som helhet.

Graf 9. Prioritering vid förbättring för cyklisterna

Kommuninvånarna vill främst se satsningar på att ”binda ihop” olika cykelvägar respektive vill se 
fler cykelvägar för att göra det bättre för cyklisterna. Även bättre underhåll önskas. 
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8% 68% 18% 6%

Mycket positiv Ganska positiv

Ganska negativ Mycket negativ

Tycker du att det är rent och snyggt eller är det skräpigt på torg 

och trottoarer? 

44%

26%

16%

17%

12%

9%

14%

52%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fler cykelvägar

Bättre underhåll av cykelvägar

Bättre sopning av cykelvägar

Bättre vinterunderhåll* av cykelvägar

Bättre vägvisning på cykelvägar

Bredare cykelbanor

Bättre belysning

"Binda ihop" olika cykelvägar

Annat

Om vi ska göra det bättre för cyklisterna, vad ska vi då främst satsa 

på? 

2019 2016 2013

Vet ej: 33%

*Vinterunderhåll innebär snöröjning och sandning 

13



Snöröjning och halkbekämpning
Snöröjning och halkbekämpning är centralt för att fordon, cyklister och fotgängare ska ta sig 
fram tryggt, säkert och i tid. Genom ett kontinuerligt underhåll med snöröjning och 
halkbekämpning reduceras risken för fallolyckor, singelolyckor i trafiken samt underlättar 
framkomligheten för alla kommuninvånare.5

Vinterväghållning är en uppmärksammad arbetsuppgift eftersom den berör de flesta 
kommuninvånare på ett eller annat vis. Det som utmärker underhållet är att behoven hos olika 
typer av trafikanter ska tillgodoses under en begränsad tidsperiod.6

Graf 10. Inställning till snöröjning och halkbekämpning

Fyra av tio kommuninvånare är positivt inställda till hur snöröjning och halkbekämpning sköts i 
kommunen. I jämförelse med Sverige som helhet är det en något lägre andel som är positivt 
inställda i frågan. 

35
Positivt inställda till kvaliteten på snöröjning och halkbekämpning
Kommunen ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner 

på placering 35 av totalt 102 över flest positivt inställda 
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5 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/bristande-snorojning-bakom-fallolyckorna
6 https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vitt-pa-svart.html

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/bristande-snorojning-bakom-fallolyckorna
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Snöröjning och halkbekämpning
Graf 11. Resenärers inställning till snöröjning och halkbekämpning 

Inga större skillnader i kommuninvånarnas inställning till hur snöröjningen och 
halkbekämpningen sköts går att utläsa när resultatet bryts ned på färdsätt.

Graf 12. Brister i kommunens snöröjning och halkbekämpning

Bland de som är missnöjda med kommunens snöröjning och halkbekämpning är de vanligaste 
orsakerna till missnöje högt snödjup innan röjning, halka och isbildning respektive höga 
snövallar och -högar. Bland alternativen ”annat” återfinns bland annat kommentarer om att 
snöröjningen dröjer länge alternativt att det aldrig plogas respektive att röjningen är bristfällig.
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PARKER OCH

LEKPLATSER
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Parker
Att vistas i parker och andra grönområden har en rad positiva effekter på människors psykiska 
och fysiska hälsa. Att ha tillgång till välskötta, attraktiva parker och grönområden kan bland 
annat leda till att människors fysiska aktivitetsnivå ökar och att stressnivån sjunker. Barn som får 
möjlighet att vistas mycket i grönområden och parker rör på sig mer, är friskare och utvecklar en 
god koncentrationsförmåga.7 Därför menar vi att välskötta och tillgängliga parker är viktiga 
inslag i stadsmiljön.

Graf 13. Inställning till skötsel av parker 

Åtta av tio kommuninvånare är nöjda med hur parkerna sköts i kommunen, vilket är ett 
betydligt högre resultat jämfört med Sverige som helhet. 
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Positivt inställda till skötseln av parker
Kommunen ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner 

på placering 13 av totalt 102 över flest positivt inställda 

kommuninvånare.
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7 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5981a14af284331aa957f724bbdbcf4/r2009-2-gronomraden-for-fler.pdf

Graf 14. Vad parkerna används till 

Likt tidigare år använder kommuninvånarna parkerna i huvudsak för att ta promenader, men 
även som kommunikationsled, för lek och rekreation eller för att få naturupplevelser. 
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Graf 15. Vad parkerna används till – nedbrutet på hemmavarande barn eller ej

Det är främst kommuninvånare med äldre barn eller utan hemmavarande barn som använder 
parkerna för att ta promenader. Kommuninvånare med hemmavarande barn i åldrarna 0-6 år 
använder istället parkerna huvudsakligen för lek och rekreation.
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Lekplatser och lekparker
Utbudet av stillasittande underhållning, exempelvis dator-, TV- och surfplattsspel, är större nu 
än någonsin tidigare. Eftersom forskningen är enig kring att regelbunden fysisk aktivitet har en 
rad goda effekter på vår psykiska och fysiska hälsa är det viktigt att skapa attraktiva miljöer för 
fysisk aktivitet. Tillgång till lekplatser kan öka den fysiska aktiviteten hos både äldre och yngre 
barn, vilket enligt Folkhälsomyndigheten innebär att välskötta och tillgängliga lekplatser kan ses 
som en utmärkt investering i den framtida folkhälsan.8

Graf 16. Inställning till skötsel och lekredskap för barnen

Sju av tio kommuninvånare är positivt inställda till de kommunala lekparkerna och lekplatserna. 
Resultatet för årets undersökning liknar det från föregående mätningar och indikerar att 
kommuninvånarna är tillfreds med skötseln och lekredskapen i parkerna. Notera att 43 procent 
inte har tagit ställning i frågan, vilket kan bero på att de inte besökt kommunens lekparker eller 
lekplatser. 
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8 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/037746938f944e588e56ffe486744a6a/r200833_barns_miljoer_
for_fysisk_aktivitet_webb.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/037746938f944e588e56ffe486744a6a/r200833_barns_miljoer_for_fysisk_aktivitet_webb.pdf


VATTEN OCH
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Oavsett om ett hushåll är anslutet till kommunalt eller enskilt vatten så konsumerar vi samma 
vatten som våra förfäder gjorde. Vatten kan aldrig förbrukas – det cirkulerar i ett evigt kretslopp 
där vi lånar, använder och hanterar det för kommande generationer.9

Kommunala vattenverk producerar nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år och som ett 
genomsnitt använder vi ungefär 140 liter vatten per person och dygn. Det är dock inte bara 
mängden vatten som vi använder som kan skapa problem, utan även vad som hamnar i vattnet 
när vi spolar ner det i avloppet. Det som spolas och sköljs ned i avloppet kan påverka vår miljö, 
hälsa samt den framtida vattenkvaliteten negativt.10

Nio av tio kommuninvånare har uppgivit att deras bostad är ansluten till kommunalt vatten, och 
frågorna som ställts inom ramen för detta avsnitt riktar sig till dem. De som bor i en bostad med 
en annan typ av vattenförsörjning är inte inkluderade i resultaten som visas nedan.

Graf 17. Andel kommuninvånare som dricker bordsvatten som säljs i flaska

Närmare sex av tio kommuninvånare dricker aldrig eller mer sällan än en gång i månaden 
bordsvatten som säljs i flaska. Det är en ökning jämfört med tidigare års mätningar.

Bostäder med kommunalt vatten
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9  http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattnets-kretslopp/
10  http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/

http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattnets-kretslopp/
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Bostäder med kommunalt vatten

Graf 18. Inställning till kranvattnets kvalitet

Merparten av kommuninvånarna är positivt inställda till kranvattnets kvalitet. Denna andel är i 
princip oförändrad jämfört med tidigare mätningar.

Graf 19. Utsatt för störning i vattenförsörjning

Merparten av kommuninvånarna har inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen till sin 
bostad under det senaste året. Av de som varit utsatta är det avbrott som varit den vanligaste 
störningen. I jämförelse med mätningen 2016 är det något fler som varit utsatta för störningar i 
form av avbrott.
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Kommunen ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner 

på placering 9 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare.
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Bostäder med kommunalt vatten 
Graf 20. Utsatt för störning i vattenförsörjning – nedbrutet på boendeform

Oberoende av om kommuninvånarna bor i lägenhet eller villa, radhus och kedjehus har 
de flesta inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen till sin bostad de senaste 
tolv månaderna. Inte heller bland dem som angivit att de varit utsatta för störningar finns 
det några betydande skillnader beroende på boendeform.
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Avlopp
Att våra avlopp fungerar och kan leda bort avloppsvatten på ett effektivt sätt är betydande för 
vår personliga hälsa och hygien. Ett välfungerande avloppssystem gör det möjligt för vårt 
grundvatten, våra sjöar, och vattendrag att hållas giftfria för att klara nationella 
miljökvalitetsmål. Det är därför extra viktigt att vara eftertänksam när vi spolar ned saker i våra 
avlopp.11

Graf 21. Inställning till information om vad som får spolas ned i avloppet

Sju av tio kommuninvånare tycker att de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ner i 
avloppet, vilket ligger i linje med resultatet från år 2016 och är en ökning sedan år 2013. Äldre 
anser sig i högre grad tillräckligt informerade jämfört med yngre (visas ej i diagram). 

11 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avlopp/

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avlopp/


AVFALL OCH

AVFALLSHANTERING
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En stor del av våra vardagliga aktiviteter, som maten vi äter eller tillverkningen av de produkter vi 
använder, förbrukar resurser och skapar avfall. Vid 2030 beräknas avfallsmängderna i Sverige att 
fördubblas om vi inte förändrar våra vanor..12 Även om människor har en positiv inställning till 
källsortering kan det finnas vissa hinder, exempelvis osäkerhet kring hur vissa avfall ska sorteras 
eller var det kan lämnas in. Naturvårdsverket menar därför att det är viktigt att den vardagliga 
källsorteringen är enkel, tydlig och att det finns information som hjälper oss att hantera våra avfall 
rätt.13

Graf 22. Inställning till hämtning av hushållsavfall

Nära nio av tio är positivt inställda till hämtningen av hushållsavfall vid sin bostad, vilket ligger i 
linje med föregående års resultat. Kommuninvånare som bor i villa, radhus eller kedjehus är i 
högre utsträckning positivt inställda i jämförelse med de som bor i lägenhet (visas ej i diagram).
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12  https://naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6744-1.pdf?pid=19807
13  https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6523-2.pdf
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Återvinning
En återvinningscentral kan ha olika namn i olika kommuner, men är oftast en bemannad 
insamlingsplats. Där har kommuninvånaren möjlighet att lämna in sådant som ej skall slängas 
bland vanligt avfall. Det kan exempelvis vara elektronik, däck, färg, bekämpningsmedel, 
batterier med mera. De 580 återvinningscentralerna som finns i Sverige får årligen 27 miljoner 
besök.14

Graf 23. Inställning till kommunens återvinningscentral

Tre av fyra är positivt inställda till hur det fungerar för dem att lämna avfall på kommunens 
återvinningscentral, vilket ligger i linje med tidigare års mätningar. 

Graf 24. Brister med kommunens återvinningscentral

Bland de som är missnöjda är den vanligaste orsaken öppettiderna, att det är svårt att ta sig dit 
utan bil samt att det ligger för långt bort. I svarsalternativet ”annat” återfinns bland annat 
kommentarer om att det är trångt/mycket folk. Notera att det är ett lågt antal respondenter 
som har svarat på frågan.
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Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som eventuellt kan utgöra en risk för liv och hälsa. Farligt avfall kan i sig själv 
eller genom kontakt med luft eller vatten vara radioaktivt, frätande, brandfarligt eller liknande. 
Exempel på farligt avfall är oljerester, bekämpningsmedel och batterier.

Graf 25. Inställning till information gällande inlämnandet av farligt avfall

Åtta av tio anser sig vara tillräckligt informerade om var de ska lämna sitt farliga avfall, vilket är en 
något lägre andel jämfört med vid tidigare års mätningar. Äldre anser sig i högre grad tillräckligt 
informerade jämfört med yngre (visas ej i diagram). 

Graf 26. Inställning till att lämna farligt avfall

Knappt åtta av tio kommuninvånare är positivt inställda till hur det fungerar för dem att lämna sitt 
farliga avfall. 
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Förpackningsmaterial och tidningar
Alla de produkter som används för att skydda, omsluta och eller förvara andra produkter i kallas 
för förpackningsmaterial. Förpackningsmaterial kan bestå av exempelvis olika pappers-, plast-
eller metallförpackningar.

Graf 27. Var kommuninvånarna lämnar sitt förpackningsavfall och sina tidningar

De flesta kommuninvånare sorterar sitt förpackningsavfall och sina tidningar och lämnar det på 
obemannade återvinningsstationer. Ungefär tre av tio lämnar det på kommunens bemannade 
återvinningscentral och knappt en av tio lämnar det i egna behållare vid bostaden. I jämförelse med 
Sverige som helhet är det fler som lämnar avfallet på kommunens återvinningscentral och färre som 
sorterar det i egna behållare vid bostaden. 

Graf 28. Inställning till inlämnandet av förpackningsavfall och tidningar

Åtta av tio kommuninvånare är nöjda med hur det fungerar att lämna sitt förpackningsavfall.
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Förpackningsmaterial och tidningar
Graf 29. Brister med inlämnandet av förpackningsavfall och tidningar

De kommuninvånare som är negativt inställda till inlämnandet av förpackningsavfall och tidningar 
uppger främst att det beror på att det är skräpigt. Andra vanliga orsaker är att det ligger för långt bort 
respektive att det är fulla behållare följt av att allt inte finns på samma ställe. Notera att det är ett lågt 
antal respondenter som har svarat på frågan.

Åtta av tio anser sig tillräckligt informerade om hur de ska sortera sitt avfall vilket är en mindre
nedgång jämfört med 2016.
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Avfallssortering
I Sverige behandlades närmare 4,8 miljoner ton hushållsavfall år 2017. Mängden avfall delat på 
hela befolkningen innebar att varje svensk bidrog till 473 kg hushållsavfall under det undersökta 
året. Detta var en ökning med 2,5% (6 kg per person) i jämförelse med 2016.15

Det finns flera olika system för att hantera avfallssortering. Exempelvis går det att använda 
separata kärl för matrester och matavfall, eller behållare för elektronik, förpackningar och 
returpapper, vilket gör att vår avfallssortering hamnar rätt och kan återvinnas.

Graf 30. Inställning till information om avfallssortering
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Avfallssortering
Graf 31. Inställning till information om avfallssortering - nedbrutet på ålder

Kommuninvånare i åldern 60-74 respektive 40-59 anser sig i högre grad vara tillräckligt 
informerade om hur de ska sortera sitt avfall, i jämförelse med de i åldern 18-39.
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Vet inte

Total

60-74

40-59

18-39

84% 13%

93% 7%

81% 17%

73% 15% 12%

Positiva Neutrala Negativa

Tycker du att du är tillräckligt informerad om hur du ska sortera 

ditt avfall? 
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Medborgardialoger är en dialog mellan en kommuns invånare och beslutsfattare i en viss fråga 
och har som mål att samla in åsikter och idéer för att låta kommuninvånare få sina röster hörda. 
SKL har sedan 2006 arbetat aktivt med medborgardialoger för att skapa tillit till det 
demokratiska systemet men även för att utveckla ett hållbart samhälle. Att skapa möjligheter 
för kommuninvånares inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en 
allt viktigare fråga för både kommuner och regioner.16

Mer än var fjärde kommuninvånare har uppgivit att de haft kontakt med kommunen i något 
ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under 
de senaste 12 månaderna. Resultatet i grafen nedan baseras på deras upplevelser.

Graf 32. Inställning till kvaliteten på kommunkontakt

Av de som varit i kontakt med kommunen är knappt hälften nöjda med sin senaste kontakt. 
Notera att det är ett lågt antal respondenter som har svarat på frågan vilket kan leda till större 
variation i svaren.

Kommunkontakt

23
Positivt inställda till kvaliteten på kommunkontakt
Kommunen ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner 

på placering 23 av totalt 102 över flest positivt inställda 

kommuninvånare.

av

102

0%

4%

0%

Vet inte

2019
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47% 23% 30%

52% 26% 22%

65% 16% 19%

Positiva Neutrala Negativa

Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med 

kommunen? 
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16  https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet.371.html
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Procent Antal svar

Boendeform

I  vi l la, radhus, kedjehus 53% 122

Lägenhet 46% 105

Annat 1% 3

Bas 230

Bosatt

I  centrum av tätort 36% 82

I utkanten av tätort 44% 102

Utanför tätort 20% 46

Bas 230

Hemmavarande barn under 18 år

Nej 76% 175

Ja, 0 – 6 år 9% 20

Ja, 7 – 13 år 14% 32

Ja, 14 – 17 år 10% 22

Bas 230

Kön

Man 49% 112

Kvinna 51% 117

Bas 229

Ålder

18-39 23% 53

40-59 39% 90

60-74 37% 85

Okänt 1% 2

Bas 230

Bakgrundsinformation
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Förord

Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning i 102 kommu
ner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller 
gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. 
Undersökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer 
på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Liknande 
undersökningar har genomförts av SKL i kommunerna vart tredje år 
sedan 1987.

Syftet med undersökningen är att bilda sig en uppfattning om 
medborgar nas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kom
munen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, 
eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Alla kommuner som deltog i årets enkätstudie har, utöver tabeller 
med resultat, kunnat beställa skriftliga sammanfattande rapporter 
över den egna kommunen.

Den här rapporten ger en översiktlig redovisning och försöker bland 
annat ge deltagande kommuner möjlighet att jämföra sina resultat och 
se hur nöjda invånarna är. Inför denna omgång har SKL, i samarbete 
med en referensgrupp bestående av representanter för del tagande 
kommuner, omarbetat enkäten. Vi har slagit ihop de tidigare tre enkä
terna till en gemensam enkät. 

Stockholm i november 2019

Gunilla Glasare   Peter Haglund
Avdelningschef   Sektionschef

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges Kommuner och Landsting
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Inledning

Disposition

Rapporten inleds med sammanfattande informa
tion om undersökningens bakgrund, syfte, metod 
och resultatpresentation. Därefter presenteras 
årets teknikkommuner följt av resultat i korthet, 
varpå en längre resultatredovisning för undersök
ningens respektive teknikområde följer. Avslut
ningsvis presenterar vi ett kortfattat material kring 
hur kommunerna kan arbeta med sina resultat. 

Resultatredovisningens teknikområden är:
1. Gator och vägar.
2. Parker och lekplatser.
3. Vatten och avlopp.
4. Avfall och avfallshantering. 
5. Kommuninfo och kommunkontakter.

Sammanfattande inledning 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har  sedan 
1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att delta 
i undersökningen där kommuninvånarna får tycka 
till om hur den kommunala tekniken – skötseln av 
gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering 
samt kommunkommunikationen – fungerar. Årets 
undersökningsomgång är den  tionde i ordningen 
och den genomförs vart tredje år. 

Årets undersökning har beställts av 102 kom
muner. Deltagande kommuner har beställt en 
 urvalsstorlek om 500 eller 1 000 kommuninvånare.  
Respondenterna har valts ut genom ett slump
mässigt urval i åldrarna 18–74 år. Svarsfrekvensen 
ökade i jämförelse med föregående mätning 2016 
och den totala svarsfrekvensen landade i årets 
mätning på knappt 51 procent. Den ökande svars
frekvensen visar på att undersökningen är rele
vant för invånarna och att frågeformuläret är väl 
utformat för en bred målgrupp. 

Datainsamlingen genomfördes under perioden 
februari–april 2019. Undersökningen inleddes 
med en postal inbjudan. Inbjudan följdes upp med 
en postal enkät och ett följebrev som på nytt bjöd in 
respondenten att besvara frågeformuläret via web
ben. En postal enkätpåminnelse skickades därefter 
ut med två efterföljande smspåminnelser. 
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Inledning 

Inför årets undersökningsomgång har SKL, i sam
arbete med en referensgrupp bestående av repre
sentanter för deltagande kommuner, omarbetat 
frågeformuläret och vidtagit förbättringsåtgärder 
som både förenklar och moderniserar enkäten. 

Resultaten från undersökningen har levere
rats till samtliga deltagande kommuner i form av 
frekvens tabeller. En majoritet av kommunerna 
har också beställt en kommunrapport och/eller 
en resultatåterföring. Föreliggande rapports syfte 
är att ge en övergripande bild av hur invånarna i de 
deltagande kommunerna upplever kommunernas 
tekniska förvaltning. Dessutom ska den visa på vad 
som är gemensamt och vad som avviker mellan de 
102 kommunerna. Notera att de deltagande kom
munerna inte är slumpmässigt utvalda, därför kan 
resultaten inte representera samtliga kommuner i 
Sverige utan endast de deltagande kommunerna. 

Resultaten presenteras med grafer och efter
följande textanalys. Graferna utgör topp 10 listor 
över de kommuner med högst andel positivt ut
tryckta åsikter i respektive frågeställning. För varje  
lista presenteras jämförelsevärdet för samtliga del
tagande kommuner. Resultatet presenteras i form 
av en proportion (procentsats), vilken visar på hur 
stor andel av kommuninvånarna som har uttryckt 
en positiv åsikt. Graferna visar  resultatet av de som 
har tagit ställning i frågan. Det presenterade resul
tatet är alltid förknippat med en osäkerhet i form 
av en felmarginal och där fler svar innebär bättre 
och mer precisa skattningar. För de läsare som 
har intresse av att se samtliga deltagande kommu
ners resultatplacering presenteras de kompletta 
listorna som bilagor till rapporten. Notera att det 
för många frågor är en mycket jämn placering, 
där någon enstaka procentenhet på decimalnivå 
kan skilja placeringarna åt. I textdelarna som hör 
till respektive avsnitt presenteras ett urval av en
kätens övriga frågor,  exempelvis vilka brister som 
finns vid lämnandet av farligt avfall. 

Resultat i korthet – sammantaget årets 
samtliga deltagande kommuner

Gator och vägar
 > Tre av tio invånare är positivt inställda till 
standarden på kommunens gator och vägar. 

 > Fem av tio invånare är positivt inställda till stan
darden på kommunens gång och cykelvägar. 

 > Åtta av tio invånare tycker det är snyggt och 
rent på gator och torg.

 > Sex av tio invånare är nöjda med snöröjning  
och halkbekämpning. 

Parker och lekplatser
 > Sju av tio invånare är positivt inställda till 
skötseln av de kommunala parkerna.

 > Invånarna använder parkerna i huvudsak för 
att ta promenader. 

 > Sex av tio invånare är nöjda med skötseln av  
de kommunala lekparkerna och lekplatserna.

Vatten och avlopp
 > Nio av tio invånare är positivt inställda till 
kvaliteten på kranvattnet. 

 > Åtta av tio invånare har inte varit utsatta för 
störningar i vattenförsörjningen till sin bostad 
under de senaste tolv månaderna. Avbrott är 
den vanligaste formen av störning.

 > Närmare åtta av tio invånare tycker att de är 
tillräckligt informerade om vad som får spolas 
ner i avloppet. 

Avfall och avfallshantering
 > Drygt åtta av tio invånare är nöjda med hämt
ningen av hushållsavfall vid sin bostad. 

 > Drygt åtta av tio invånare är nöjda med hur 
det fungerar att lämna avfall på kommunens 
återvinningscentral. 

 > Närmare nio av tio invånare tycker att de är 
tillräckligt informerade om hur de ska sortera 
sitt avfall.

Kommuninformation och kommunkontakter
 > Drygt fem av tio invånare är nöjda med sin 
senaste kommunkontakt.

 > Det går inte att utläsa några större skillnader i 
uppfattning mellan kvinnor och män, äldre och 
yngre respektive dem med eller utan hemma
varande barn.
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figur 1. Deltagande kommuner i årets undersökningsomgång samt kommunindelning
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tabell 1. Årets teknikkommuner

Kommun Vägstandard Snöröjning Parker
Vatten-
kvalitet Avfall

Sammanvägd 
indikator

Kungsbacka kommun 5,9 7,2 8,5 9,9 8,9 8,08

Essunga kommun 6,0 7,6 8,3 8,4 9,0 7,86

Höganäs kommun 4,8 6,9 8,2 9,5 8,5 7,58

Vellinge kommun 4,8 7,8 7,4 9,2 8,6 7,56

Tibro kommun 5,2 6,4 7,7 9,9 8,4 7,52

Arvika kommun 3,7 6,4 9,5 9,4 8,5 7,5

Hjo kommun 4,6 5,7 8,7 9,7 8,8 7,5

Landskrona stad 4,1 7,5 8,6 8,8 8,2 7,44

Värnamo kommun 6,0 5,9 8,4 9,2 7,7 7,44

Lomma kommun 5,7 7,6 7,2 8,4 8,3 7,44

Samtliga deltagande
kommuner 3,3 5,8 7,3 9,2 8,4 6,8

*Gullspång, Köping, Mariestad, Nacka, Norrtälje och Töreboda kommun har inte inkluderat samtliga fem frågor i sin enkät och räknas därför 
inte in i sammanställningen.

Årets teknikkommuner

I årets undersökning har resultatet, i likhet med 
föregående mätning 2016, sammanställts för fem 
av enkätens frågor som handlar om invånarnas 
nöjdhet med den kommunala tekniken. En sam
manvägd indikator har beräknats utifrån andelen 
positiva kommuninvånare för att ge ett mått på 
den samlade nöjdheten i kommunerna. Indika
torn har beräknats som ett oviktat medelvärde av 
respektive inkluderad fråga. Tabellen ovan pre
senterar de tio kommuner som sammantaget har 
störst andel nöjda invånare. I tabellen presenteras 
också det sammantagna resultatet för samtliga 
deltagande kommuner. 

Enkätfrågorna som utgör grunden till den sam
manvägda indikatorn är: 

 > Vägstandard – Hur tycker du att standarden 
( jämnhet, gropar och spår) är på kommunens 
gator och vägar? 

 > Snöröjning – Hur tycker du att snöröjning och 
halkbekämpning sköts i kommunen?

 > Parker – Hur tycker du att parkerna sköts i 
kommunen?

 > Vattenkvalitet – Vad tycker du om kvaliteten 
på kranvattnet?

 > Avfall − Är du på det hela taget nöjd eller  
missnöjd med hämtningen av hushållsavfall  
vid din bostad?

De uppgifter som redovisas i tabellen motsvarar 
 andelen positivt inställda kommuninvånare. Sva
rande som angett svarsalternativen ”ganska” el
ler ”mycket bra”, respektive ”ganska” eller mycket 
nöjd”. För att underlätta framställningen är den 
procentuella andelen uttryckt som x av tio invånare.  
Till exempel tycker sex av tio kommuninvånare i 
Essunga att vägstandarden är ganska eller mycket 
bra, vilket motsvarar 60 procent av de svarande. 

Årets tio teknikkommuner är Kungsbacka, 
Essunga, Höganäs, Vellinge, Tibro, Arvika, Hjo, 
Landskrona, Värnamo och Lomma kommun. 

Inledning 
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Fem snabba frågor till årets  
teknikkommun, Kungsbacka
Hur känns det att bli utsedd till Sveriges  
teknikkommun 2019? 
Jätteroligt! Vi har mycket som är bra i vår 
verksamhet men fokus är ofta på det som inte 
fungerar. Roligt att bli uppmärksammad på 
det som faktiskt fungerar. Extra kul att det är 
våra invånare som tycker till. 

Vad är förklaringen till att Kungsbackas  
kommuninvånare är så nöjda med den  
kommunala tekniken?  
Vi har nära kundkontakt och det bygger på 
ett bra samarbete med vårt kundcenter. Våra 
kunder får svar direkt och slussas inte runt. 
Att vi inkluderar vårt kundcenter i våra olika 
sammanträden gör att vi kan stämma av van
liga frågor och får till ett bra kunskapsutbyte 
åt båda hållen. Vi satsar på proaktiv informa
tion till våra invånare, de ska få information  
från oss inför att vi exempelvis behöver 
stänga av vattnet. Vi arbetar hela tiden för 
att hitta lösningar som förenklar för invå
narna. Exempel på en väl mottagen funktion 
är avfallsappen, där det bland annat går att 

hitta källsortering AÖ och antal kvarstående 
besök på återvinningskortet. Vi vill att våra 
kommuninvånare ska få det där lilla extra i 
vardagen. Ett uppskattat exempel på det är 
att våra rondeller just nu har insektshotell. 
Det har vi våra kreativa kollegor att tacka för 
som samarbetar med både driftspersonal och 
landskapsarkitekter. 

Hur har ni informerat era kommuninvånare 
om undersökningen?  
Vi följde era, Indikators, rekommendationer 
och informerade via hemsidan och vårt Kund
center ifall respondenter skulle ringa in dit 
med frågor. Vi hoppas också att lokal pressen 
lyfter fram det goda resultatet. 

Vilket är ert bästa tips till andra kommuner  
för att öka nöjdheten bland invånarna?  
Vi är nära våra invånare, försöker vara lyhörda 
och vi åker gärna ut och tittar hos kund. Vi är 
inte en ensam ö, utan en del av Kungsbacka  
kommun, där det länge varit fokus på 
medborgar dialog. 

Vad kommer ni göra för att behålla första
platsen till nästa undersökning 2022?  
Vi ska fokusera på det vi är bra på och bli ännu 
bättre där. Det är mer tilltalande att arbeta 
med styrkorna. Vi har något bra på gång och 
det är det vi fortsätter arbeta med; att vara 
ännu mer användarvänliga. Självklart har vi 
också saker att förbättra, och vi står inför ut
maningar med exempelvis kraftig inflyttning. 

Ett stort tack för deltagande till Maria Samu
elsson, utvecklingsledare, Karl Lundgren, för
valtningschef, Sara Olténg och Sandra Carl
ström, Avfall och Återvinning, Kungsbacka 
kommun. 
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KAPITEL 1

Gator och vägar

Gatu- och vägstandard

För att nå en god tillgänglighet för alla är det av be
tydelse att gator och vägar håller en god standard 
för bilar, cyklister och fotgängares framkomlighet. 
Det är därför viktigt att underhålla vägarna så att 
de är framkomliga och säkra året om. Ett bristande 
underhåll kan leda till onödiga kostnader och dyra 
åtgärdsprogram.1 

Det svenska vägnätet utgörs av cirka 61 000 mil 
vägar, vilka är fördelade mellan enskilda, statliga 
och kommunala gator och vägar. Enskilda vägar 
utgör den större delen av det svenska vägnätet (ca 
46 900 mil eller 77 procent) följt av statligt all
männa vägar (ca 9  850 mil eller 16 procent) och 
därefter kommunala gator och vägar (ca 4 280 mil 
eller sju procent). En liten del av våra enskilda vä
gar (ca 7 500 mil) blir statligt finansierade med 
kompletterande hjälp från kommunerna (ca 1 500 
mil). Det kan finnas en osäkerhet hos kommunin
vånarna om vilka vägar som kommunen ansvarar 
för och inte.2 

Variationen är stor och upplevelsen av stan
darden på kommunens gator och vägar skiljer sig 
åt mellan de deltagande kommunerna. Värnamo 
kommun har den högsta andelen positivt inställda 
invånare, tätt följt av Essunga och Kungsbacka. 
Sex av tio kommuninvånare är nöjda med gatu
standarden i dessa tre kommuner. För kommunen 

med lägst andel positiva är endast en av tio nöjda. 
Kommunerna placerade bland topp tio är alla 
 lokaliserade i den södra delen av Sverige, med Sol
lentuna som den nordligaste kommunen. Det är 
större spridning på de tio kommunerna med lägst 
andel positiva invånare (figur 1 och 2). 

Sett till samtliga deltagande kommuners in
vånare är sammantaget tre av tio positivt inställ
da till standarden på gator och vägar. Det finns 
inga större skillnader i uppfattning mellan bo
ende  utanför tätort i jämförelse med de som bor 
närmare  centrum. Tre av tio invånare som åker bil 
någon gång i veckan eller mer är nöjda med stan
darden på gator och vägar. Detta kan jämföras med 
de som åker allmänna färdmedel som buss eller 
tåg lika ofta. I den senare gruppen är drygt fyra av 
tio positivt inställda till standarden. 

För nästintill samtliga kommuner i årets 
 undersökning är en högre andel invånare posi
tivt inställda till standarden på gång och cykel
vägarna än till gatu och vägstandarden. Upp
levelsen av standarden på gång och cykelväg är 
mer samstämmig mellan de deltagande kommu
nernas  invånare i jämförelse med upplevelsen 
av standarden på gator och vägar. Den högsta 
an delen (sju av tio) positiva återfinns i Essunga 
kommun, följt av Arvika och Danderyds kommun. 
För kommunen med lägst andel positiva är tre av 
tio nöjda med standarden. 

Not. 1. Underhållsplan 2017–2020, Trafikverket.
Not. 2. Fakta om svenska vägnätet, SKL.se.
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Kapitel 1. Gator och vägar 
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Positiva (%)

2,2 %

3,8 %

2,0 %

0,4 %

1,4 %

2,3 %

1,2 %

7,4 %

1,7 %

0,7 %

2,5 %

Vet inte

60,1

59,9

59,2

57,1

52,9

52,4

50,4

49,4

48,3

48,2

33,4

48,2−60,1 % 

Andel positiva

31,7−48,1 %

18,3−31,5 %

11−18,1 %

62,0−71,4 % 

Andel positiva

50,4−61 %

39−50,3 %

31−38,7 %

figur 2. Bedömning – gatu- och vägstandard figur 3. Bedömning – gång- och cykelvägar 

diagram 1. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är positiva till standarden (jämnhet, gropar och spår)  
på kommunens gator och vägar
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11,0 %

9,9 %

8,5 %

2,5 %

8,9 %
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71,4
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64,7

63,5

63,4

63,2

62,4

62,2

62,1

62

50,6

diagram 2. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är positiva till standarden (jämnhet, gropar och spår)  
på gång- och cykelvägarna

*Notera att antalet respondenter som inte uttryckt en åsikt (vet ej) varierar mellan de deltagande kommunerna.

diagram 3. Vad kommunens invånare anser det ska satsas på för att göra det bättre för cyklister

Sammantaget är varannan invånare i de deltagande  
kommunerna positivt inställd till standarden på 
gång och cykelvägar. Invånarna har fått frågan om 
vad de tycker kommunen främst ska satsa på ifall 
de ska göra det bättre för cyklisterna. Invånarna 
tycker att fler cykelvägar bör prioriteras i första 
hand, följt av ”binda ihop” olika cykelvägar. Själv
klart finns det en variation i föreslagna åtgärder 
bland de deltagande kommunerna. 

Kommuninvånarna är överlag mycket positivt 
inställda till kommunernas torg och trottoarer 
och upplever dessa som rena och snygga. Essunga 
kommun har den högsta andelen positivt inställda 
invånare, följt av Arvika och Kungsbacka kom
mun. Samtliga deltagande kommuner har en posi
tiv andel över 60 procent. 

Sammantaget tycker åtta av tio invånare att det 
är rent och snyggt på torg och trottoarer. Det går 
inte att utläsa några större skillnader i uppfattning 
mellan kvinnor och män, samt äldre och yngre. 
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Kapitel 1. Gator och vägar 
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diagram 4. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är positiva till standarden på torg och trottoarer

diagram 5. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är positiva till standarden på snöröjning och halkbekämpning



17Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

69,5–78,9 % 

Andel positiva

58,7–69,1 %

46,2–58,5 %

35–46,1 %

Snöröjning och halkbekämpning

Vinterväghållning är en uppmärksammad uppgift 
och den berör de flesta kommuninvånare på ett 
 eller annat sätt under en begränsad tidsperiod. 
Varje år får hela Sverige någon form av vinter, men 
klimatet ger olika former av vinterväglag i olika 
delar av landet.3 Inställningen skiljer sig mellan 
de deltagande kommunerna där Älvkarlebys 
kommuninvånare svarar för den högsta andelen 
 positivt inställda, åtta av tio kommuninvånare är 
nöjda. För kommunen med lägst andel positiva är 
drygt tre av tio positivt inställda. Det finns ingen 
tydlig trend mellan placering och lokalisering, lika 
många storstadsnära kommuner hamnar i det övre 
skiktet som i det undre, samma mönster gäller för 
kommunerna nära större städer och landsbygds
kommuner. Kommunerna placerade bland topp 
tio är alla lokaliserade i den södra delen av Sverige, 
med Älvkarleby som den nordligaste kommunen. 
Det är större spridning på de tio kommunerna 
med lägst andel positiva invånare (figur 4).

Sammantaget för samtliga deltagande kom
muner är sex av tio invånare positivt inställda till 
vinterväghållningens standard. Det går inte att 
utläsa några större skillnader i uppfattning mel
lan boende utanför tätort och de som bor närmare 
centrum. Inte heller mellan olika färdsätt finns 
det några större skillnader, en lika stor andel av de 
invånare som åker bil, allmänna färdmedel, pro
menerar eller cyklar mer än någon gång i veckan 
är positivt inställda till hanteringen av snöröjning 
och halkbekämpning. 

Not. 3. Vitt på svart, om kommunal vinterväghållning, SKL. 

figur 4. Vad kommunens invånare tycker om  snöröjning och 
halkbekämpning 
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KAPITEL 2

Parker och lekplatser
Att vistas i parker och andra grönområden har en 
rad positiva effekter på människors psykiska och 
fysiska hälsa. Tillgång till välskötta, attraktiva 
parker och grönområden kan bland annat leda till 
att människors fysiska aktivitetsnivå ökar och att 
stressnivån sjunker. Barn som får möjlighet att 
vistas mycket i grönområden och parker rör på sig 
mer, är friskare och utvecklar en god koncentra
tionsförmåga.4 

Arvika kommun har den klart högsta andelen 
 positivt inställda invånare där nästintill samt
liga kommuninvånare är nöjda med skötseln av 
park erna. På andra och tredje plats placerar sig 
Sala och Örnsköldsviks kommun. För kommunen 
med lägst andel positiva är närmare varannan 
kommun invånare nöjd med standarden. 

Not. 4. Grönområden för fler, Statens folkhälsoinstitut.
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72,9

*Notera att antalet respondenter som inte uttryckt en åsikt (vet ej) varierar mellan de deltagande kommunerna.

diagram 6. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är positiva till hur parkerna sköts i kommunen
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Kapitel 2. Parker och lekplatser 
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%

Sett till samtliga deltagande kommuners invånare  
är sammantaget sju av tio positivt inställda till 
skötseln av parkerna. Invånarna använder park
erna i huvudsak för att ta promenader. Därefter 
 används parkerna för lek och rekreation, som kom
munikationsled samt för att få naturupplevelser. 
Hur kommuninvånarna använder sig av parkerna 

varierar beroende på om de har hemmavarande 
barn eller inte. Det är främst kommuninvånare 
med äldre barn eller helt utan hemmavarande barn 
som använder parkerna för att ta promenader. 
Kommuninvånare med hemma varande barn i de 
yngre åldrarna använder istället parkerna huvud
sakligen för lek och rekreation.
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diagram 7. Hur invånarna huvudsakligen använder parkerna

diagram 8. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är positiva till standarden på de kommunala lekparkerna och lekplatserna,  
vad gäller skötsel och lekredskap för barnen
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75,2–89,2 % 

Andel positiva

63–74,7 %

44,4–62 %

31–44,3 %

De invånare som använder de kommunala 
lekpark erna och lekplatserna är generellt sett 
nöjda  med skötseln av dessa och de lekredskap 
som erbjuds för barnen. Sala kommun intar en klar 
förstaplats, där nio av tio kommuninvånare ställer 
sig positiva.  På andra plats återfinns Arvika kom
mun följt av Uppsala kommun. Samtliga kommuner 
på topp tiolistan är lokaliserade i södra delarna av 

Sverige.  Detsamma gäller för de tio kommunerna 
med lägst andel positiva kommuninvånare, alla 
placerade i de södra delarna av Sverige. 

Sammantaget är sex av tio invånare positivt 
 inställda till skötseln av de kommunala lekparkerna  
och lekplatserna. Det går inte att  utläsa några större 
skillnader i uppfattning mellan kvinnor och män 
respektive äldre och yngre. 

figur 5. Vad kommunens invånare tycker om skötsel av  
lekplatser och lekredskap
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KAPITEL 3

Vatten och avlopp

Bostäder med kommunalt vatten

Oavsett om ett hushåll är anslutet till kommunalt 
eller enskilt vatten så konsumerar vi samma vat
ten som våra förfäder gjorde. Vatten kan aldrig 
förbrukas – det cirkulerar i ett evigt kretslopp där 
vi lånar, använder och hanterar det för kommande 
generationer.

Kommunala vattenverk producerar nästan 900 
miljarder liter dricksvatten per år och som ett 

 genomsnitt använder vi ungefär 140 liter vatten 
per person och dygn. Det är dock inte bara mäng
den vatten som vi använder som kan skapa pro
blem, utan även vad som hamnar i vattnet när vi 
spolar ner det i avloppet. Det som spolas och sköljs 
ned i avloppet kan påverka vår miljö, hälsa samt 
den framtida vattenkvaliteten negativt.5 

Det finns en generell nöjdhet med kranvattnets 
kvalitet hos invånarna anslutna till kommunalt 
vatten. 
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diagram 9. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är positiva till kvaliteten på kranvattnet

Not. 5. Svensktvatten.se/fakta-om-vatten.

http://Svensktvatten.se/fakta-om-vatten
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Kapitel 3. Vatten och avlopp 

98,1–99,3 % 

Andel positiva

93,7–97 %

84–93,6 %

54–83 %

Det är en mycket jämn placeringslista och samt
liga deltagande kommuner har över 90 procent 
positivt inställda invånare. Kommunerna i toppen 
är placerade över hela Sverige, från Kungsbacka i 
söder till Arvidsjaur i norr. 

Det samlade resultatet för samtliga deltagande 
kommuner visar att nio av tio invånare ställer sig 
 positiva till kranvattnets kvalitet. Upplevelsen är 
i stort sett densamma oavsett ålder, kön eller typ 
av bostad. Det positiva resultatet styrks av att åtta 
av tio inte varit utsatta för störningar i vatten
försörjningen till sin bostad under de senaste tolv 
 månaderna. Av dem som varit utsatta för störningar 
är avbrott den vanligaste formen av störning. En 
tredjedel av de deltagande kommunerna har  beställt 
tilläggsfrågan: om det någon gång händer att du oro
ar dig för kvaliteten på kranvattnet. Närmare åtta av 
tio invånare uppger att de inte oroar sig. 

figur 6. Vad kommunens invånare tycker om  
kranvattnets kvalitet

Bordsvatten och avlopp

Invånarna i de deltagande kommunerna är inga 
storkonsumenter av vatten som säljs i flaska. Sex 
av tio dricker aldrig eller mer sällan än en gång i 
månaden bordsvatten som säljs i flaska. Bland de 
som dricker bordsvatten i flaska är en sparsam 
konsumtion någon gång i månaden vanligast. 

Det finns en generell nöjdhet med den infor
mation som går ut till kommuninvånarna om vad 
som får spolas ner i avloppet. Det är en jämn place
ringslista och samtliga deltagande kommuner har 
över 60 procent positivt inställda invånare. 

Sammantaget anser närmare åtta av tio invånare 
att de är tillräckligt informerade om vad som får 
spolas ned i avloppet. En högre andel av invånare 
i åldrarna 60–74 år respektive 40–59 år anser sig 
vara tillräckligt informerade, i jämförelse med de i 
åldrarna 18–39 år. 
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diagram 10. Ungefär hur ofta invånarna i kommunen brukar dricka bordsvatten som säljs i flaska

diagram 11. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som tycker de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ner i avloppet

diagram 12. Andel av kommunens invånare  som tycker de är tillräckligt informerade om vad som får spolas ned i avloppet,  
fördelat på åldersgrupper
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KAPITEL 4

Avfall och avfallshantering

Avfall

En stor del av våra vardagliga aktiviteter, som 
 maten vi äter eller tillverkningen av de produkter 
vi använder, förbrukar resurser och skapar avfall. 
Till år 2030 beräknas avfallsmängderna i Sverige 
fördubblas om vi inte förändrar våra vanor.6 Även 
om människor har en positiv inställning till käll
sortering kan det finnas vissa hinder, exempelvis 
osäkerhet kring hur visst avfall ska sorteras eller 
var det kan lämnas in. Naturvårdsverket menar 

därför att det är viktigt att den vardagliga käll
sorteringen är enkel, tydlig och att det finns infor
mation som hjälper oss att hantera vårt avfall rätt.7

Här placerar sig Kumla, en kommun nära större 
stad, på första plats. På andra och tredje plats pla
cerar sig landsbygdskommunerna Kalix och Deger
fors (figur 3 och 7). På topp 10listan återfinns inga 
storstadsnära kommuner. För samtliga deltagande 
kommuner är en majoritet av invånarna nöjda med 
hämtningen av hushållsavfall. För kommunen med 
lägst andel positiva är drygt sex av tio nöjda. 
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diagram 13. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är positiva till standarden på hämtning av hushållsavfall

Not. 6. Att styra mot en effektivare avfallshantering, Naturvårdsverket.
Not. 7. Hållbar Avfallshantering, Naturvårdsverket.
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Kapitel 4. Avfall och avfallshantering 
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diagram 14. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall på  
kommunens återvinningscentral

Sett till samtliga deltagande kommuners invånare 
är sammantaget drygt åtta av tio nöjda. Det finns 
inga större skillnader i uppfattning mellan kvinnor 
och män, respektive mellan boende utanför tätort 
i jämförelse med de som bor närmare centrum.  En 
något högre andel av boende i lägenhet är nöjda 
i jämförelse med de som bor i villa, radhus eller 
kedjehus. Ett liknande mönster går att se för ålder, 
där den positiva andelen ökar med åldern. 

Återvinning

En återvinningscentral kan ha olika namn i olika 
kommuner, men är oftast en bemannad insam
lingsplats. Där har kommuninvånaren möjlig
het att lämna in sådant som ej ska slängas bland 
vanligt avfall. Det kan exempelvis vara elektro
nik, däck, färg, bekämpningsmedel, batterier med 
mera. De 580 återvinningscentralerna som finns i 
Sverige får årligen 27 miljoner besök.8

Nöjdheten med återvinningscentralen liknar den 
för hämtning av hushållsavfall, en majoritet av in
vånarna är nöjda för samtliga deltagande kommu
ner. Här placerar sig Hjo, en landsbygdskommun, 
på första plats. På andra och tredje plats placerar 
sig Forshaga och Knivsta, kommuner nära större 
stad (figur 3 och 8). På topp 10listan återfinns en 
storstadsnära kommun. De tio kommunerna med 
lägst andel positiva invånare är alla lokaliserade 
söder om MalungSälen. 

Sett till samtliga deltagande kommuners 
invånare  är sammantaget drygt åtta av tio nöjda. 
Det finns inga större skillnader i uppfattning mel
lan kvinnor och män, respektive mellan boende ut
anför tätort i jämförelse med dem som bor närmare 
centrum. En något högre andel av boende i villa, 
radhus eller kedjehus är nöjda i jämförelse med de 
som bor i lägenhet. Ett liknande mönster går att se 
för ålder, där den positiva andelen ökar med åldern.

Not. 8. Avfallsverige.se/avfallshantering/insamling/atervinningscentraler.

http://Avfallsverige.se/avfallshantering/insamling/atervinningscentraler
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89,8–93,8 % 

Andel positiva

84,3–89,6 %

77–84,1 %

64–75 %

90,2–95,8 % 

Andel positiva

82,2–90 %

74–82 %

60–71 %

figur 7. Vad kommunens invånare tycker om hämtning av 
hushållsavfall  

figur 8. Vad kommunens invånare tycker om kommunens 
återvinningscentral
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Kapitel 4. Avfall och avfallshantering 

diagram 15. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som tycker att de är tillräckligt informerade om inlämnande av farligt avfall
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diagram 16. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är positiva till möjligheterna att lämna farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som eventuellt kan utgöra en 
risk för liv och hälsa. Farligt avfall kan i sig självt 
eller genom kontakt med luft eller vatten vara 
radioaktivt, frätande, brandfarligt eller liknande. 
Exempel på farligt avfall är oljerester, bekämp
ningsmedel och batterier. 

Kommunerna som placerar sig i topp tre både 
vad gäller information om var man lämnar sitt far
liga avfall och hur själva lämnandet av det farliga

avfallet fungerar är Hjo, Örnsköldsvik och Fors haga 
kommun. De tre kommunerna är spridda från norr 
till söder. För samtliga deltagande kommuner är en 
majoritet av invånarna nöjda med den information 
som går ut gällande farligt avfall. För kommunen 
med lägst andel positiva är sju av tio nöjda. 

Bland de som är negativt inställda till hur läm
nandet av det farliga avfallet fungerar är det framför 
allt att insamlingsplatsen ligger för långt bort, följt 
av en osäkerhet kring vad som får lämnas in och att 
det finns för få platser, som skapar missnöje.
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Förpackningsmaterial och tidningar

Alla de produkter som används för att skydda, om
sluta och eller förvara andra produkter i kallas för 
förpackningsmaterial. Förpackningsmaterial kan 
bestå av exempelvis olika pappers, plast eller 
metallförpackningar.

Totalt sett sorterar de flesta invånarna sitt för
packningsavfall och sina tidningar och lämnar det 
på obemannade återvinningsstationer. Det är van
ligare att boende i villa, radhus, kedjehus använder 
sig av den obemannade återvinningsstationen i 

jämförelse med de som bor i lägenhet. De senare 
lämnar avfallet i högre grad i egna behållare vid 
bostaden. 

Ju längre ut från centrala delar av tätorten invå
narna bor, desto större andel lämnar sitt förpack
ningsavfall och sina tidningar på obemannade åter
vinningsstationer. Det motsatta förhållandet gäller 
för invånare som lämnar avfallet i egna behållare 
vid bostaden. Tre av tio boende mer centralt läm
nar sitt förpackningsavfall vid bostaden att jämföra 
med knappt två av tio boende utanför tätort. 

diagram 17. Var kommunens invånare lämnar det mesta av förpackningsavfall och tidningar, fördelat på boendeform

diagram 18. Var kommunens invånare lämnar det mesta av förpackningsavfall och tidningar, fördelat på var i kommunen man bor
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Kapitel 4. Avfall och avfallshantering 

Avfallssortering

I Sverige behandlades närmare 4,8 miljoner ton 
hushållsavfall år 2017. Mängden avfall delat på 
hela befolkningen innebar att varje svensk bidrog 
till 473 kg hushållsavfall under det undersökta 
året. Detta var en ökning med 2,5 % (6 kg per per
son) i jämförelse med 2016.9 

Svedala kommun kammar hem förstaplatsen 
när det gäller tillräcklig information, från den 
egna kommunen, om hur kommuninvånaren ska 
sortera sitt avfall. På andra och tredje plats pla

cerar sig Örnsköldsviks och Hjo kommuner. För 
samtliga deltagande kommuner tycker en majori
tet av invånarna att de är tillräckligt informerade 
om hur de ska sortera sitt avfall. För kommunen 
med lägst andel positiva är sju av tio nöjda. 

Sammantaget anser närmare nio av tio invånare  
att de är tillräckligt informerade om hur de ska 
sortera sitt avfall. En något högre andel av invå
nare i åldrarna 60–74 år respektive 40–59 år anser 
sig vara tillräckligt informerade, i jämförelse med 
de i åldrarna 18–39 år.

Not. 9. Svensk avfallshantering 2018, Avfall Sverige.

diagram 19. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som tycker att de är tillräckligt informerade om hur man ska sortera sitt avfall
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diagram 20. Andel av kommunens invånare som tycker de är tillräckligt informerade om avfallssortering, fördelat på åldersgrupper
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KAPITEL 5

Kommuninfo och kommunkontakter

Kommunkontakt

Invånarnas upplevelse av den senaste kontakten 
med kommunen skiljer sig åt mellan årets del
tagande kommuner. Arvika kommun har den hög
sta andelen positivt inställda invånare, tätt följt av 
Svenljunga och Oxelösunds kommun. Sju av tio 
kommuninvånare är nöjda. För kommunen med 

lägst andel positiva är tre av tio nöjda. Kommu
nerna placerade bland topp tio är utspridda från 
norr till söder. 

Sammantaget är drygt fem av tio invånare nöjda 
med sin senaste kommunkontakt. Det går inte att 
utläsa några större skillnader i uppfattning mellan 
kvinnor och män, äldre och yngre respektive dem 
med eller utan hemmavarande barn.

*Det är kommuninvånare som angivit att de varit i kontakt med kommunen som har besvarat frågan.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Samtliga deltagande
 kommuner

Arvidsjaurs kommun

Forshaga kommun

Luleå kommun

Vännäs kommun

Töreboda kommun

Mariestads kommun

Vårgårda kommun

Oxelösunds kommun

Svenljunga kommun

Arvika kommun

Positiva (%)

1,4 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

0,7 %

2,5 %

1,1 %

0,0 %

0,9 %

Vet inte

70,8

69

68,6

67,9

66,7

65,1

64,7

63,9

63,6

63,6

54,2

diagram 21. Topp 10 – Andel av kommunens invånare som är nöjd med sin senaste kommunkontakt
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Kapitel 5. Kommuninfo och kommunkontakter 

figur 9. Vad kommunens invånare tycker om sina kontakter 
med kommunen
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KAPITEL 6

Arbeta med resultaten
Eftersom resultatet av undersökningen Kritik på 
teknik visar hur invånarna upplever kvaliteten på 
olika kommunala tjänster kan resultatet användas 
för att identifiera vilka tjänster invånarna är mest 
respektive minst nöjda med. Utifrån informatio
nen om invånarnas upplevelser kan kommunen i 
planeringsfasen formulera mål och insatser för att 
nå sina önskade resultat. I det arbetet är det vik
tigt att vara realistisk och utgå från den egna kom
munens förutsättningar, eftersom de skiljer sig åt 
från kommun till kommun. 

1. Inhämta kunskap
 − Er kommuns resultat i undersökningen.
 − Den nationella rapporten.
 − Era medarbetares kunskap/erfarenheter.

2. Bearbeta kunskap
 − Utvärdera inhämtad kunskap.
 − Formulera handlingsplan.
 − Genomför planerade åtgärder.

3. Förmedla kunskap
 − Förmedla resultat av undersökningen samt 
planerade åtgärder internt.

 − Förmedla resultat av undersökningen samt 
planerade åtgärder externt.

För att få kommuninvånarna intresserade av att 
svara på enkäten är det bra om kommunen på för
hand informerar om undersökningen. Ett sätt kan 
vara att via webbsida eller nyhetsbrev informera 
och uppmärksamma kommuninvånarna på under
sökningen. Det är bra med tydlig information om 
mål, syfte och nytta med undersökningen. När och 
hur kommer kommuninvånarna kunna ta del av 
resultatet från undersökningen? Lika viktig som 
den externa kommunikationen är den interna. 
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Kapitel 6. Arbeta med resultaten 

Vad är ett bra resultat?
Ett enkelt sätt att bedöma om resultatet på en 
graderad fråga är bra eller dåligt är att följa stopp
ljuset. Frågor med stor andel negativa kommun
invånare kan visa på tjänster som kommunen bör 
se över med avseende på möjliga åtgärder. Frågor 
med en stor andel neutrala kommuninvånare kan 
visa på tjänster som kan förbättras, men som inte 
upplevs som ett akut problem. Frågor med stor 
andel positiva kommuninvånare indikerar att 
en majoritet av kommuninvånarna är nöjda med 
tjänsten i fråga. 

En femgradig skala har två negativa och två 
 positiva svar samt ett neutralt svar. Ett neutralt 
svar behöver dock inte betyda en neutral kom
muninvånare, utan alla kan tolka ”varken bra eller 
dåligt” olika. Varken bra eller dåligt är därför en 
gråzon och kan betyda att respondenten upplever 
att påståendet stämmer ibland och ibland inte. 
Det kan också betyda att respondenten inte vet 
och inte kan besvara frågan. Upplevelsen blir ett 
ryck på axlarna och ett ”nja”.

Diskussionsfrågor
 > Varför ser resultaten ut som de gör? Finns det 

några särskilda händelser/faktorer som påverkar 
resultaten?

 > Hur ser resultatet ut över tid?
 > Hur skiljer sig vårt resultat från andra jämförbara 

kommuner som deltagit i årets undersökning?

VILL DU FÅ MER TIPS?
Kontakta Indikator via  
kommunalteknik@indikator.org

mailto:kommunalteknik%40indikator.org?subject=


43Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen? 43Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

TABELLBILAGA

Listan baseras på andelen positiva kommuninnevånare. 
Kommunerna är indelade i intervaller och inom intervallerna är kommunerna presenterade i ordning 

efter högsta andelen positiva kommuninnevånare. 

Tabellförteckning

Tabell Enkätfråga Sid

Gator och vägar

1 Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator och vägar? 44

2 Hur tycker du att standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) är på gång− och cykelvägarna? 45

3 Tycker du att det är rent och snyggt eller är det skräpigt på torg och trottoarer? 46

4 Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen? 47

Parker och lekplatser

5 Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen? 48

6 Hur tycker du att de kommunala lekparkerna och lekplatserna är vad gäller skötsel och lekredskap för barnen? 49

Vatten och avlopp

7 Vad tycker du om kvaliteten på kranvattnet? 50

8 Tycker du att du är tillräckligt informerad om vad som får spolas ner i avloppet? 51

Avfall och avfallshantering

9 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad? 52

10 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna avfall på  
kommunens återvinningscentral? 53

11 Tycker du att du är tillräckligt informerad om var du ska lämna ditt farliga avfall 54

12 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna ditt farliga avfall? 55

13 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna förpackningsavfall  
och tidningar? 56

14 Tycker du att du är tillräckligt informerad om hur du ska sortera ditt avfall? 57

Kommuninfo och kommunkontakter

15 Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med kommunen? 58
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Marks kommun
Vara kommun
Karlskrona kommun
Vännäs kommun
Köpings kommun
Bollebygds kommun
Varbergs kommun
Vaxholms stad
Huddinge kommun
Arvidsjaurs kommun
Forshaga kommun
Mariestads kommun
Svenljunga kommun 18,0−27,9
Malung-Sälens kommun
Tanums kommun
Sala kommun
Norrtälje kommun
Ystads kommun
Eda kommun
Säffle kommun
Hallsbergs kommun
Kungsörs kommun
Töreboda kommun
Arboga kommun
Borlänge kommun
Örebro kommun
Sotenäs kommun
Gnesta kommun
Åmåls kommun
Region Gotland
Motala kommun
Hammarö kommun
Öckerö kommun
Borås stad
Nynäshamns kommun
Gävle kommun
Eslövs kommun
Säters kommun
Munkfors kommun
Karlstads kommun
Hudiksvalls kommun
Högsby kommun
Sundsvalls kommun 8,0−17,9
Kramfors kommun
Sollefteå kommun
Kalix kommun
Degerfors kommun
Örnsköldsviks kommun
Karlskoga kommun
Avesta kommun
Kristinehamns kommun

Kommun Positiva %
Värnamo kommun 60,1
Essunga kommun 59,9
Kungsbacka kommun 59,2
Lomma kommun 57,1
Lidingö stad 52,9
Tibro kommun 52,4
Sollentuna kommun 50,4
Vårgårda kommun 49,4
Höganäs kommun 48,3
Vellinge kommun 48,2
Jönköpings kommun 38,0–48,1
Knivsta kommun
Ale kommun
Karlshamns kommun
Svedala kommun
Hjo kommun
Sjöbo kommun
Växjö kommun
Danderyds kommun
Nacka kommun
Hultsfreds kommun
Kungälvs kommun
Kinda kommun
Linköpings kommun
Älvkarleby kommun
Älmhults kommun
Sigtuna kommun
Stenungsunds kommun
Håbo kommun
Landskrona stad
Lerums kommun
Partille kommun
Kävlinge kommun
Mjölby kommun
Laholms kommun
Sundbybergs stad
Uppsala kommun
Oxelösunds kommun
Söderköpings kommun 28,0−37,9
Östersunds kommun
Arvika kommun
Tingsryds kommun
Skellefteå kommun
Finspångs kommun
Gullspångs kommun
Tyresö kommun
Bodens kommun
Ängelholms kommun
Täby kommun
Kumla kommun
Luleå kommun

tabell 1. Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator och vägar?
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Kommun Positiva %
Essunga kommun 71,4
Arvika kommun 67,0
Danderyds kommun 64,7
Sollentuna kommun 63,5
Tibro kommun 63,4
Mjölby kommun 63,2
Uppsala kommun 62,4
Höganäs kommun 62,2
Hjo kommun 62,1
Linköpings kommun 62,0
Värnamo kommun 52,0−61,9
Köpings kommun
Älvkarleby kommun
Forshaga kommun
Lomma kommun
Lidingö stad
Växjö kommun
Karlshamns kommun
Karlstads kommun
Sundbybergs stad
Luleå kommun
Lerums kommun
Borlänge kommun
Oxelösunds kommun
Örebro kommun
Knivsta kommun
Tyresö kommun
Nacka kommun
Motala kommun
Sala kommun
Sjöbo kommun
Kungsbacka kommun
Landskrona stad
Täby kommun
Hultsfreds kommun
Bodens kommun
Varbergs kommun
Älmhults kommun
Töreboda kommun
Östersunds kommun
Mariestads kommun
Stenungsunds kommun
Finspångs kommun
Sigtuna kommun
Gullspångs kommun 42,0−51,9
Hammarö kommun
Kumla kommun
Huddinge kommun
Vårgårda kommun
Ale kommun
Ängelholms kommun

Kommun Positiva %
Karlskoga kommun
Ystads kommun
Åmåls kommun
Jönköpings kommun
Håbo kommun
Vellinge kommun
Laholms kommun
Karlskrona kommun
Kinda kommun
Kalix kommun
Kungsörs kommun
Partille kommun
Munkfors kommun
Vara kommun
Skellefteå kommun
Arvidsjaurs kommun
Svedala kommun
Vännäs kommun
Avesta kommun
Eda kommun
Hallsbergs kommun
Gävle kommun
Kungälvs kommun
Arboga kommun
Svenljunga kommun
Kävlinge kommun
Öckerö kommun
Borås stad
Söderköpings kommun
Tingsryds kommun
Norrtälje kommun
Malung-Sälens kommun
Hudiksvalls kommun 22,0−41,9
Sundsvalls kommun
Region Gotland
Degerfors kommun
Kristinehamns kommun
Sotenäs kommun
Gnesta kommun
Högsby kommun
Marks kommun
Säffle kommun
Bollebygds kommun
Örnsköldsviks kommun
Vaxholms stad
Säters kommun
Tanums kommun
Nynäshamns kommun
Eslövs kommun
Kramfors kommun
Sollefteå kommun

tabell 2. Hur tycker du att standarden (jämnhet, belysning, vägmarkering) är på gång- och cykelvägarna?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Älmhults kommun
Linköpings kommun
Tingsryds kommun
Gnesta kommun
Köpings kommun
Danderyds kommun
Lomma kommun
Svedala kommun
Åmåls kommun
Region Gotland
Marks kommun
Kungsörs kommun
Hallsbergs kommun
Lidingö stad
Täby kommun
Sollefteå kommun 69,0−78,9
Vårgårda kommun
Gullspångs kommun
Avesta kommun
Finspångs kommun
Arboga kommun
Östersunds kommun
Borlänge kommun
Karlskrona kommun
Lerums kommun
Sundsvalls kommun
Tyresö kommun
Jönköpings kommun
Öckerö kommun
Kungälvs kommun
Ale kommun
Nacka kommun
Kristinehamns kommun
Landskrona stad
Karlskoga kommun
Säffle kommun
Håbo kommun
Örebro kommun
Partille kommun
Uppsala kommun
Karlstads kommun
Gävle kommun
Nynäshamns kommun
Huddinge kommun 59,0−68,9
Sundbybergs stad
Degerfors kommun
Borås stad
Högsby kommun
Sollentuna kommun
Sigtuna kommun
Eslövs kommun

Kommun Positiva %
Essunga kommun 97,1
Arvika kommun 95,7
Kungsbacka kommun 93,4
Hjo kommun 93,3
Söderköpings kommun 91,5
Hammarö kommun 91,4
Svenljunga kommun 91
Tibro kommun 90,1
Laholms kommun 90
Sotenäs kommun 88,9
Kävlinge kommun 88,9
Varbergs kommun 79,0−88,8
Arvidsjaurs kommun
Forshaga kommun
Värnamo kommun
Höganäs kommun
Ystads kommun
Bodens kommun
Skellefteå kommun
Vellinge kommun
Vara kommun
Mjölby kommun
Tanums kommun
Stenungsunds kommun
Knivsta kommun
Kalix kommun
Växjö kommun
Säters kommun
Oxelösunds kommun
Örnsköldsviks kommun
Sala kommun
Malung-Sälens kommun
Vaxholms stad
Kinda kommun
Mariestads kommun
Motala kommun
Bollebygds kommun
Älvkarleby kommun
Norrtälje kommun
Töreboda kommun
Kramfors kommun
Karlshamns kommun
Sjöbo kommun
Kumla kommun
Ängelholms kommun
Luleå kommun
Hudiksvalls kommun
Munkfors kommun
Hultsfreds kommun
Vännäs kommun
Eda kommun

tabell 3. Tycker du att det är rent och snyggt eller är det skräpigt på torg och trottoarer?
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Kommun Positiva %
Älvkarleby kommun 78,9
Vellinge kommun 77,8
Essunga kommun 76,2
Lomma kommun 76,2
Landskrona stad 75,3
Ale kommun 73,1
Kungsbacka kommun 72,1
Gullspångs kommun 71,4
Forshaga kommun 69,5
Ängelholms kommun 69,5
Höganäs kommun 59,0−69,1
Knivsta kommun
Söderköpings kommun
Svedala kommun
Vännäs kommun
Skellefteå kommun
Kristinehamns kommun
Högsby kommun
Kinda kommun
Bodens kommun
Ystads kommun
Arvika kommun
Håbo kommun
Tibro kommun
Tyresö kommun
Laholms kommun
Stenungsunds kommun
Arboga kommun
Lerums kommun
Kävlinge kommun
Sjöbo kommun
Luleå kommun
Töreboda kommun
Finspångs kommun
Hammarö kommun
Mjölby kommun
Munkfors kommun
Arvidsjaurs kommun
Eslövs kommun
Tingsryds kommun
Oxelösunds kommun
Säters kommun
Nacka kommun
Degerfors kommun
Uppsala kommun
Kungsörs kommun
Linköpings kommun
Svenljunga kommun
Vårgårda kommun
Jönköpings kommun
Kalix kommun 49,0−58,9

Kommun Positiva %
Värnamo kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Hultsfreds kommun
Marks kommun
Sotenäs kommun
Hjo kommun
Malung-Sälens kommun
Mariestads kommun
Sala kommun
Avesta kommun
Danderyds kommun
Tanums kommun
Motala kommun
Säffle kommun
Vaxholms stad
Älmhults kommun
Växjö kommun
Eda kommun
Örebro kommun
Gnesta kommun
Kungälvs kommun
Sollentuna kommun
Region Gotland
Varbergs kommun
Nynäshamns kommun
Karlstads kommun
Bollebygds kommun
Åmåls kommun
Kumla kommun
Huddinge kommun
Sollefteå kommun
Örnsköldsviks kommun
Borlänge kommun
Köpings kommun
Hudiksvalls kommun 29,0−48,9
Sundbybergs stad
Vara kommun
Norrtälje kommun
Öckerö kommun
Sigtuna kommun
Östersunds kommun
Lidingö stad
Sundsvalls kommun
Kramfors kommun
Hallsbergs kommun
Karlskoga kommun
Borås stad
Partille kommun
Gävle kommun
Täby kommun

tabell 4. Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Arvika kommun 95,3
Sala kommun 90,5
Örnsköldsviks kommun 89,5
Växjö kommun 87,7
Karlstads kommun 87,4
Åmåls kommun 87,2
Hjo kommun 86,9
Varbergs kommun 85,7
Landskrona stad 85,6
Bodens kommun 85,6
Kungsbacka kommun 75,0−84,9
Laholms kommun
Kumla kommun
Värnamo kommun
Örebro kommun
Essunga kommun
Söderköpings kommun
Luleå kommun
Ängelholms kommun
Höganäs kommun
Karlshamns kommun
Sollefteå kommun
Hultsfreds kommun
Skellefteå kommun
Ystads kommun
Sotenäs kommun
Borås stad
Region Gotland
Mjölby kommun
Uppsala kommun
Svedala kommun
Oxelösunds kommun
Kungälvs kommun
Arvidsjaurs kommun
Tibro kommun
Hudiksvalls kommun
Karlskrona kommun
Jönköpings kommun
Sundbybergs stad
Forshaga kommun 65,0−74,9
Täby kommun
Borlänge kommun
Vellinge kommun
Stenungsunds kommun
Linköpings kommun
Kungsörs kommun
Hammarö kommun
Köpings kommun
Mariestads kommun
Tyresö kommun
Norrtälje kommun

Kommun Positiva %
Älmhults kommun
Arboga kommun
Gnesta kommun
Töreboda kommun
Lomma kommun
Finspångs kommun
Säffle kommun
Sundsvalls kommun
Älvkarleby kommun
Lidingö stad
Vännäs kommun
Tanums kommun
Avesta kommun
Kalix kommun
Malung-Sälens kommun
Motala kommun
Nacka kommun
Sjöbo kommun
Danderyds kommun
Sigtuna kommun
Knivsta kommun
Säters kommun
Svenljunga kommun
Lerums kommun
Eda kommun
Vårgårda kommun
Östersunds kommun
Bollebygds kommun 45,0−64,9
Håbo kommun
Kristinehamns kommun
Kramfors kommun
Munkfors kommun
Gävle kommun
Vaxholms stad
Kävlinge kommun
Vara kommun
Sollentuna kommun
Partille kommun
Huddinge kommun
Karlskoga kommun
Marks kommun
Tingsryds kommun
Högsby kommun
Degerfors kommun
Eslövs kommun
Gullspångs kommun
Nynäshamns kommun
Kinda kommun
Hallsbergs kommun
Ale kommun
Öckerö kommun

tabell 5. Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen?



49Kritik på teknik 2019. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Kommun Positiva %
Vellinge kommun
Säffle kommun
Nacka kommun
Vaxholms stad
Malung-Sälens kommun
Töreboda kommun
Arboga kommun
Knivsta kommun
Forshaga kommun
Partille kommun
Kungsörs kommun
Degerfors kommun
Sotenäs kommun
Kävlinge kommun
Kristinehamns kommun
Ängelholms kommun
Sollentuna kommun
Mjölby kommun
Gävle kommun
Kramfors kommun
Vårgårda kommun
Norrtälje kommun 45,0−54,9
Östersunds kommun
Vännäs kommun
Finspångs kommun
Luleå kommun
Sundsvalls kommun
Kinda kommun
Oxelösunds kommun
Munkfors kommun
Karlskoga kommun
Säters kommun
Sigtuna kommun
Kungälvs kommun
Arvidsjaurs kommun
Nynäshamns kommun
Bodens kommun
Eslövs kommun
Bollebygds kommun
Kalix kommun 25,0−44,9
Tingsryds kommun
Håbo kommun
Eda kommun
Ale kommun
Hultsfreds kommun
Hallsbergs kommun
Högsby kommun
Tanums kommun
Gullspångs kommun
Vara kommun
Öckerö kommun

Kommun Positiva %
Sala kommun 89,2
Arvika kommun 83,2
Uppsala kommun 78,9
Kumla kommun 78,3
Lomma kommun 77,4
Örebro kommun 77,0
Växjö kommun 76,2
Sundbybergs stad 75,8
Essunga kommun 75,5
Jönköpings kommun 75,2
Värnamo kommun 75,2
Svedala kommun 65,0−74,9
Karlstads kommun
Tyresö kommun
Kungsbacka kommun
Gnesta kommun
Höganäs kommun
Lerums kommun
Landskrona stad
Borlänge kommun
Hjo kommun
Täby kommun
Örnsköldsviks kommun
Borås stad
Mariestads kommun
Varbergs kommun
Region Gotland
Tibro kommun
Skellefteå kommun
Motala kommun
Avesta kommun
Svenljunga kommun
Marks kommun
Linköpings kommun
Danderyds kommun
Söderköpings kommun
Ystads kommun
Sollefteå kommun
Hudiksvalls kommun
Stenungsunds kommun
Älvkarleby kommun
Hammarö kommun
Sjöbo kommun
Åmåls kommun
Karlshamns kommun
Köpings kommun
Karlskrona kommun 55,0−64,9
Lidingö stad
Laholms kommun
Älmhults kommun
Huddinge kommun

tabell 6. Hur tycker du att de kommunala lekplatserna är vad gäller skötsel av lekplatser och lekredskap för barnen?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Sundsvalls kommun 99,3
Hammarö kommun 99,2
Tibro kommun 99,2
Kungsbacka kommun 98,9
Arvidsjaurs kommun 98,7
Forshaga kommun 98,6
Sala kommun 98,4
Karlskoga kommun 98,4
Avesta kommun 98,3
Karlstads kommun 98,1
Kalix kommun 88,0−97,9
Malung-Sälens kommun
Töreboda kommun
Hjo kommun
Degerfors kommun
Sotenäs kommun
Svenljunga kommun
Borlänge kommun
Örnsköldsviks kommun
Öckerö kommun
Växjö kommun
Tingsryds kommun
Kungälvs kommun
Motala kommun
Kristinehamns kommun
Hudiksvalls kommun
Kumla kommun
Sollefteå kommun
Vännäs kommun
Varbergs kommun
Hultsfreds kommun
Säffle kommun
Tyresö kommun
Högsby kommun
Ystads kommun
Kungsörs kommun
Karlshamns kommun
Danderyds kommun
Höganäs kommun
Bollebygds kommun
Oxelösunds kommun
Ale kommun
Laholms kommun
Jönköpings kommun
Marks kommun
Huddinge kommun
Åmåls kommun
Bodens kommun
Partille kommun
Ängelholms kommun
Täby kommun

Kommun Positiva %
Stenungsunds kommun
Lidingö stad
Arvika kommun
Svedala kommun
Sollentuna kommun
Hallsbergs kommun
Nynäshamns kommun
Munkfors kommun
Säters kommun
Luleå kommun
Örebro kommun
Mariestads kommun
Knivsta kommun
Vellinge kommun
Sigtuna kommun
Älmhults kommun
Lerums kommun
Värnamo kommun
Borås stad
Vaxholms stad
Eslövs kommun
Eda kommun
Sundbybergs stad
Mjölby kommun
Sjöbo kommun
Karlskrona kommun
Östersunds kommun
Gullspångs kommun
Köpings kommun 48,0−87,9
Landskrona stad
Älvkarleby kommun
Linköpings kommun
Gävle kommun
Arboga kommun
Kinda kommun
Söderköpings kommun
Vårgårda kommun
Essunga kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Norrtälje kommun
Kramfors kommun
Uppsala kommun
Vara kommun
Region Gotland
Tanums kommun
Skellefteå kommun
Håbo kommun
Finspångs kommun
Gnesta kommun

tabell 7. Vad tycker du om kvaliteten på kranvattnet?
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Kommun Positiva %
Forshaga kommun 88,1
Kungsörs kommun 84,1
Örnsköldsviks kommun 83,8
Kungsbacka kommun 83,6
Motala kommun 83,6
Köpings kommun 83,3
Kävlinge kommun 82,6
Värnamo kommun 82,10
Kumla kommun 81,5
Kristinehamns kommun 81,3
Hallsbergs kommun 71,0−81,2
Avesta kommun
Mjölby kommun
Bodens kommun
Nynäshamns kommun
Gnesta kommun
Eslövs kommun
Svedala kommun
Karlshamns kommun
Älvkarleby kommun
Region Gotland
Sala kommun
Ystads kommun
Malung-Sälens kommun
Örebro kommun
Sigtuna kommun
Arvidsjaurs kommun
Landskrona stad
Höganäs kommun
Sollentuna kommun
Laholms kommun
Håbo kommun
Oxelösunds kommun
Sundsvalls kommun
Karlskrona kommun
Arvika kommun
Degerfors kommun
Karlstads kommun
Hammarö kommun
Uppsala kommun
Linköpings kommun
Tyresö kommun
Skellefteå kommun
Danderyds kommun
Hudiksvalls kommun
Arboga kommun
Finspångs kommun
Gävle kommun
Östersunds kommun
Karlskoga kommun
Åmåls kommun

Kommun Positiva %
Marks kommun
Täby kommun
Svenljunga kommun
Växjö kommun
Töreboda kommun
Varbergs kommun
Huddinge kommun
Lomma kommun
Kramfors kommun
Stenungsunds kommun
Borlänge kommun
Kinda kommun
Hultsfreds kommun
Jönköpings kommun
Tingsryds kommun
Kungälvs kommun
Säters kommun
Söderköpings kommun
Lidingö stad
Lerums kommun
Eda kommun
Ängelholms kommun
Öckerö kommun
Vaxholms stad
Vellinge kommun
Mariestads kommun
Partille kommun
Norrtälje kommun
Säffle kommun
Knivsta kommun
Luleå kommun
Vårgårda kommun
Borås stad
Högsby kommun
Hjo kommun
Gullspångs kommun
Tanums kommun
Sollefteå kommun
Kalix kommun
Sundbybergs stad 61,0−70,9
Sjöbo kommun
Munkfors kommun
Tibro kommun
Vännäs kommun
Bollebygds kommun
Ale kommun
Sotenäs kommun
Älmhults kommun
Vara kommun
Essunga kommun

tabell 8. Tycker du att du är tillräckligt informerad om vad som får spolas ner i avloppet?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Borlänge kommun
Östersunds kommun
Gävle kommun
Lidingö stad
Karlskoga kommun
Tyresö kommun
Stenungsunds kommun
Lomma kommun
Skellefteå kommun
Laholms kommun
Sollentuna kommun
Luleå kommun
Ale kommun
Uppsala kommun
Sotenäs kommun
Håbo kommun
Växjö kommun
Landskrona stad
Kungälvs kommun
Bollebygds kommun
Kävlinge kommun
Finspångs kommun
Tanums kommun
Lerums kommun
Danderyds kommun
Arboga kommun
Bodens kommun
Partille kommun
Marks kommun 60,0−79,9
Region Gotland
Huddinge kommun
Ängelholms kommun
Svenljunga kommun
Värnamo kommun
Vaxholms stad
Sala kommun
Öckerö kommun
Sigtuna kommun
Svedala kommun
Eslövs kommun
Söderköpings kommun
Kungsörs kommun
Sundbybergs stad
Malung-Sälens kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun

Kommun Positiva %
Kumla kommun 93,8
Kalix kommun 93,2
Degerfors kommun 93,0
Forshaga kommun 92,1
Arvidsjaurs kommun 90,8
Kramfors kommun 90,5
Mjölby kommun 90,2
Gnesta kommun 90,00
Säters kommun 89,9
Åmåls kommun 89,8
Essunga kommun 80,0−89,6
Kungsbacka kommun
Tingsryds kommun
Vännäs kommun
Sollefteå kommun
Kristinehamns kommun
Hallsbergs kommun
Kinda kommun
Varbergs kommun
Karlstads kommun
Sundsvalls kommun
Hudiksvalls kommun
Hjo kommun
Älvkarleby kommun
Jönköpings kommun
Ystads kommun
Oxelösunds kommun
Motala kommun
Vara kommun
Avesta kommun
Vellinge kommun
Örebro kommun
Munkfors kommun
Karlshamns kommun
Täby kommun
Älmhults kommun
Borås stad
Eda kommun
Knivsta kommun
Linköpings kommun
Sjöbo kommun
Örnsköldsviks kommun
Arvika kommun
Säffle kommun
Karlskrona kommun
Nynäshamns kommun
Höganäs kommun
Tibro kommun
Vårgårda kommun
Hammarö kommun
Norrtälje kommun

tabell 9. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad?
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Kommun Positiva %
Hjo kommun 95,8
Forshaga kommun 93,0
Knivsta kommun 91,7
Laholms kommun 91,5
Oxelösunds kommun 91,4
Karlskoga kommun 90,7
Nynäshamns kommun 90,7
Ystads kommun 90,70
Örnsköldsviks kommun 90,3
Sotenäs kommun 90,2
Munkfors kommun 80,0−89,9
Karlshamns kommun
Älvkarleby kommun
Degerfors kommun
Hammarö kommun
Hudiksvalls kommun
Arvidsjaurs kommun
Lidingö stad
Karlstads kommun
Gnesta kommun
Bollebygds kommun
Uppsala kommun
Öckerö kommun
Arvika kommun
Kungsbacka kommun
Höganäs kommun
Jönköpings kommun
Säters kommun
Sjöbo kommun
Ängelholms kommun
Håbo kommun
Kristinehamns kommun
Linköpings kommun
Avesta kommun
Svedala kommun
Mjölby kommun
Landskrona stad
Hallsbergs kommun
Marks kommun
Kalix kommun
Luleå kommun
Högsby kommun
Åmåls kommun
Sala kommun
Finspångs kommun
Vellinge kommun
Sollefteå kommun
Tingsryds kommun
Tanums kommun
Örebro kommun
Säffle kommun

Kommun Positiva %
Norrtälje kommun
Kävlinge kommun
Värnamo kommun
Skellefteå kommun
Kramfors kommun
Ale kommun
Motala kommun
Tyresö kommun
Karlskrona kommun
Hultsfreds kommun
Gävle kommun
Växjö kommun
Vännäs kommun
Eslövs kommun
Eda kommun 70,0−79,9
Svenljunga kommun
Bodens kommun
Kungsörs kommun
Östersunds kommun
Sundsvalls kommun
Essunga kommun
Lerums kommun
Vårgårda kommun
Huddinge kommun
Kumla kommun
Borlänge kommun
Tibro kommun
Vara kommun
Kungälvs kommun
Täby kommun
Varbergs kommun
Borås stad
Region Gotland
Stenungsunds kommun
Kinda kommun
Partille kommun
Älmhults kommun
Malung-Sälens kommun
Sigtuna kommun
Sundbybergs stad 60,0−69,9
Söderköpings kommun
Lomma kommun
Sollentuna kommun
Arboga kommun
Vaxholms stad
Danderyds kommun

tabell 10. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Hjo kommun 92,4
Örnsköldsviks kommun 91,8
Forshaga kommun 90,9
Sala kommun 89,0
Kungsörs kommun 88,7
Knivsta kommun 88,4
Hudiksvalls kommun 88,3
Hammarö kommun 88,1
Oxelösunds kommun 88,0
Ystads kommun 87,9
Svedala kommun 78,0−87,5
Sotenäs kommun
Bodens kommun
Älvkarleby kommun
Gnesta kommun
Karlshamns kommun
Motala kommun
Tibro kommun
Laholms kommun
Degerfors kommun
Kävlinge kommun
Karlskoga kommun
Eslövs kommun
Säters kommun
Gävle kommun
Jönköpings kommun
Mjölby kommun
Hallsbergs kommun
Arvika kommun
Malung-Sälens kommun
Håbo kommun
Högsby kommun
Lerums kommun
Vellinge kommun
Kristinehamns kommun
Kungsbacka kommun
Öckerö kommun
Finspångs kommun
Nynäshamns kommun
Arvidsjaurs kommun
Norrtälje kommun
Hultsfreds kommun
Höganäs kommun
Kalix kommun
Bollebygds kommun
Åmåls kommun
Sjöbo kommun
Skellefteå kommun
Marks kommun
Säffle kommun
Luleå kommun

Kommun Positiva %
Sundsvalls kommun
Lidingö stad
Karlstads kommun
Tingsryds kommun
Kramfors kommun
Linköpings kommun
Kumla kommun
Kungälvs kommun
Munkfors kommun
Sigtuna kommun
Avesta kommun
Landskrona stad
Sollefteå kommun
Tyresö kommun
Region Gotland
Vännäs kommun
Ängelholms kommun
Tanums kommun
Borås stad
Täby kommun
Kinda kommun
Östersunds kommun
Arboga kommun
Svenljunga kommun
Uppsala kommun
Borlänge kommun
Värnamo kommun
Vårgårda kommun
Eda kommun
Varbergs kommun
Karlskrona kommun
Stenungsunds kommun
Örebro kommun
Växjö kommun
Huddinge kommun 68,0−77,9
Ale kommun
Söderköpings kommun
Vara kommun
Partille kommun
Lomma kommun
Essunga kommun
Danderyds kommun
Älmhults kommun
Vaxholms stad
Sollentuna kommun
Sundbybergs stad

tabell 11. Tycker du att du är tillräckligt informerad om var du ska lämna ditt farliga avfall?
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Kommun Positiva %
Hjo kommun 92,2
Forshaga kommun 90,3
Örnsköldsviks kommun 88,5
Degerfors kommun 88,5
Hammarö kommun 88
Knivsta kommun 87,8
Oxelösunds kommun 87,7
Karlshamns kommun 87
Arvika kommun 86,6
Svedala kommun 86,1
Bollebygds kommun 76,0−85,9
Hudiksvalls kommun
Laholms kommun
Sotenäs kommun
Älvkarleby kommun
Tibro kommun
Jönköpings kommun
Gnesta kommun
Kävlinge kommun
Munkfors kommun
Avesta kommun
Ystads kommun
Kristinehamns kommun
Kungsörs kommun
Håbo kommun
Sala kommun
Bodens kommun
Landskrona stad
Vellinge kommun
Säters kommun
Nynäshamns kommun
Höganäs kommun
Lidingö stad
Öckerö kommun
Uppsala kommun
Kungsbacka kommun
Sjöbo kommun
Karlstads kommun
Mjölby kommun
Karlskoga kommun
Marks kommun
Finspångs kommun
Ängelholms kommun
Åmåls kommun
Motala kommun
Linköpings kommun
Lerums kommun
Sollefteå kommun
Kalix kommun
Högsby kommun
Arvidsjaurs kommun

Kommun Positiva %
Eslövs kommun
Tingsryds kommun
Gävle kommun
Norrtälje kommun
Kungälvs kommun
Malung-Sälens kommun
Hallsbergs kommun
Luleå kommun
Vännäs kommun
Region Gotland
Borås stad
Skellefteå kommun
Vårgårda kommun
Sundsvalls kommun
Tanums kommun
Ale kommun
Värnamo kommun
Varbergs kommun 56,0−75,9
Huddinge kommun
Hultsfreds kommun
Kinda kommun
Kumla kommun
Täby kommun
Örebro kommun
Säffle kommun
Eda kommun
Svenljunga kommun
Kramfors kommun
Vara kommun
Borlänge kommun
Karlskrona kommun
Tyresö kommun
Östersunds kommun
Arboga kommun
Stenungsunds kommun
Essunga kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Vaxholms stad
Partille kommun
Sundbybergs stad
Söderköpings kommun
Danderyds kommun
Lomma kommun

tabell 12. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna ditt farliga avfall?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Sjöbo kommun 91,7
Karlshamns kommun 90,4
Örebro kommun 89,8
Hjo kommun 89,7
Laholms kommun 89,6
Jönköpings kommun 89,4
Oxelösunds kommun 88,5
Höganäs kommun 88,3
Ängelholms kommun 87,7
Lomma kommun 87,5
Eslövs kommun 77,0−87,3
Örnsköldsviks kommun
Sala kommun
Munkfors kommun
Svedala kommun
Sotenäs kommun
Essunga kommun
Kramfors kommun
Region Gotland
Sollefteå kommun
Söderköpings kommun
Degerfors kommun
Tibro kommun
Hultsfreds kommun
Uppsala kommun
Kristinehamns kommun
Varbergs kommun
Ystads kommun
Hudiksvalls kommun
Finspångs kommun
Östersunds kommun
Tanums kommun
Knivsta kommun
Kalix kommun
Svenljunga kommun
Högsby kommun
Luleå kommun
Arvika kommun
Kungsbacka kommun
Värnamo kommun
Vårgårda kommun
Hammarö kommun
Tingsryds kommun
Borås stad
Gävle kommun
Motala kommun
Marks kommun
Karlskrona kommun
Linköpings kommun
Arvidsjaurs kommun
Åmåls kommun

Kommun Positiva %
Karlskoga kommun
Forshaga kommun
Avesta kommun
Landskrona stad
Växjö kommun
Skellefteå kommun
Mjölby kommun 57,0−76,9
Öckerö kommun
Nynäshamns kommun
Kumla kommun
Eda kommun
Norrtälje kommun
Vellinge kommun
Karlstads kommun
Lidingö stad
Älvkarleby kommun
Säters kommun
Gnesta kommun
Täby kommun
Kinda kommun
Sigtuna kommun
Bollebygds kommun
Tyresö kommun
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Älmhults kommun
Kävlinge kommun
Huddinge kommun
Sollentuna kommun
Vännäs kommun
Vara kommun
Säffle kommun
Bodens kommun
Borlänge kommun
Malung-Sälens kommun
Hallsbergs kommun
Håbo kommun
Sundsvalls kommun
Sundbybergs stad
Danderyds kommun
Vaxholms stad
Stenungsunds kommun
Kungälvs kommun
Ale kommun
Lerums kommun
Partille kommun

tabell 13. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna förpackningsavfall och tidningar?
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Kommun Positiva %
Svedala kommun 94,4
Örnsköldsviks kommun 93,8
Hjo kommun 93,4
Hudiksvalls kommun 92,4
Bodens kommun 92,4
Sjöbo kommun 92,2
Jönköpings kommun 92,2
Karlshamns kommun 92,0
Eslövs kommun 91,9
Mjölby kommun 91,4
Kungsbacka kommun 81,0−90,9
Motala kommun
Vellinge kommun
Höganäs kommun
Ystads kommun
Knivsta kommun
Ängelholms kommun
Gnesta kommun
Öckerö kommun
Nynäshamns kommun
Älvkarleby kommun
Skellefteå kommun
Örebro kommun
Hultsfreds kommun
Kävlinge kommun
Oxelösunds kommun
Tibro kommun
Kalix kommun
Avesta kommun
Håbo kommun
Kristinehamns kommun
Laholms kommun
Lomma kommun
Uppsala kommun
Kumla kommun
Karlstads kommun
Östersunds kommun
Gävle kommun
Sundsvalls kommun
Luleå kommun
Linköpings kommun
Hallsbergs kommun
Forshaga kommun
Degerfors kommun
Kungsörs kommun
Malung-Sälens kommun
Region Gotland
Sala kommun
Varbergs kommun
Borlänge kommun
Huddinge kommun

Kommun Positiva %
Hammarö kommun
Lerums kommun
Karlskrona kommun
Finspångs kommun
Kungälvs kommun
Arvidsjaurs kommun
Växjö kommun
Landskrona stad
Stenungsunds kommun
Sigtuna kommun
Högsby kommun
Marks kommun
Partille kommun
Kramfors kommun
Säffle kommun
Söderköpings kommun
Vårgårda kommun
Tanums kommun
Åmåls kommun
Sollentuna kommun
Karlskoga kommun
Borås stad
Svenljunga kommun
Danderyds kommun
Täby kommun
Arvika kommun
Värnamo kommun
Tyresö kommun
Vännäs kommun
Sollefteå kommun
Sotenäs kommun
Ale kommun
Munkfors kommun
Lidingö stad
Arboga kommun
Vaxholms stad 61,0−80,9
Norrtälje kommun
Säters kommun
Eda kommun
Bollebygds kommun
Tingsryds kommun
Sundbybergs stad
Essunga kommun
Älmhults kommun
Kinda kommun
Vara kommun

tabell 14. Tycker du att du är tillräckligt informerad om hur du ska sortera ditt avfall?
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Tabellbilaga

Kommun Positiva %
Arvika kommun 70,8
Svenljunga kommun 69,0
Oxelösunds kommun 68,6
Vårgårda kommun 67,9
Mariestads kommun 66,7
Töreboda kommun 65,1
Vännäs kommun 64,7
Luleå kommun 63,9
Forshaga kommun 63,6
Arvidsjaurs kommun 63,6
Höganäs kommun 53,0−63,5
Hudiksvalls kommun
Tibro kommun
Knivsta kommun
Bodens kommun
Hjo kommun
Essunga kommun
Bollebygds kommun
Älvkarleby kommun
Kungsörs kommun
Borlänge kommun
Mjölby kommun
Eda kommun
Sjöbo kommun
Marks kommun
Gullspångs kommun
Ystads kommun
Tyresö kommun
Vellinge kommun
Lerums kommun
Örnsköldsviks kommun
Munkfors kommun
Degerfors kommun
Skellefteå kommun
Landskrona stad
Tanums kommun
Kramfors kommun
Linköpings kommun
Kristinehamns kommun
Kalix kommun
Finspångs kommun
Kinda kommun
Nynäshamns kommun
Jönköpings kommun
Kungsbacka kommun
Hammarö kommun
Håbo kommun
Tingsryds kommun
Kävlinge kommun
Växjö kommun
Laholms kommun

Kommun Positiva %
Östersunds kommun
Söderköpings kommun
Hultsfreds kommun
Ängelholms kommun
Ale kommun
Nacka kommun
Avesta kommun
Gnesta kommun
Karlshamns kommun
Svedala kommun
Sollefteå kommun 43,0–52,9
Hallsbergs kommun
Malung-Sälens kommun
Karlskrona kommun
Arboga kommun
Säffle kommun
Motala kommun
Varbergs kommun
Örebro kommun
Värnamo kommun
Region Gotland
Huddinge kommun
Lidingö stad
Sundsvalls kommun
Sigtuna kommun
Täby kommun
Uppsala kommun
Sotenäs kommun
Kumla kommun
Åmåls kommun
Danderyds kommun
Karlstads kommun
Borås stad
Eslövs kommun
Säters kommun
Älmhults kommun
Norrtälje kommun
Vara kommun
Köpings kommun
Stenungsunds kommun
Sala kommun 23,0−42,9
Gävle kommun
Sollentuna kommun
Högsby kommun
Kungälvs kommun
Öckerö kommun
Sundbybergs stad
Vaxholms stad
Lomma kommun
Partille kommun

tabell 15. Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med kommunen?
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KAPITEL 1



Kritik på teknik 2019
HUR NÖJD ÄR KOMMUNINVÅNAREN MED DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN? 

Under våren 2019 genomfördes enkätundersökningar i 102 kommuner om hur medborgarna 
uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning 
och avfallshantering. Undersökningarna genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer  
på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Liknande undersökningar har 
genomförts av SKL i kommunerna vart tredje år sedan 1987.

Syftet med enkäterna är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prio
riteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som med
borgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Den här rapporten ger en översiktlig redovisning av alla enkäter och försöker bland annat  
ge deltagande kommuner möjlighet att jämföra sina resultat och se hur nöjda invånarna är. 
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Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se
Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20
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Miljörapport 2019 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättad Miljörapport 2019 och 
översända denna till Miljö- och konsumentnämnden.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska förvaltningen är sedan år 2014 miljöcertifierade och därför är 
miljöfrågorna både i stort och smått påtagligt närvarande inom förvaltningens 
verksamheter. Miljöutbildning erbjuds till all personal och förtroendevalda. Alla 
nyanställda genomgår miljöutbildningen inom ett år.   

I Miljörapport 2019 redovisas Tekniska nämndens åtgärdsarbete med Borås 
Stads miljömål 2018-2021 som beslutats av Kommunfullmäktige.            

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2019                                

Beslutet expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Inledning 

I denna Miljörapport redovisas Tekniska nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2018-2021 
som beslutats av Kommunfullmäktige. 

  

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 

utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Tekniska förvaltningen genomför byte av utomhusarmaturer inom vårt verksamhetsområde. 
2019 har vi bytt cirka 350 armaturer till LED. Det motsvarar ungefär en årlig energibesparing på 49 000 
kWh. 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 

sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har en plan för arbetet med mobility 
management i Borås Stad tagits fram? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord 

Tekniska nämnden fastställde cykelplan i december 2019. 

Kommunikationsplan 2019 är klar. 
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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. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka andelen ädellövskog. 

Kommentar 1 ha i Transås har planterats med ek. 
1 ha i Hofsnäs har planterats med ek. 
8 ha i Viared har omförts till ädellövskog genom att befintliga ekar huggits fram.  
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Yttrande över förslag om minskning av engångsartiklar 
i Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget om minskning av engångsartiklar.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska. 
 
Engångsartiklar finns i de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring.  
 
Utredningen föreslår bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i 
avfallsförebyggande projekt för att se över användning av engångsartiklar som 
plasthandskar, haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan 
engångsmuggar plockas bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa 
krav i upphandlingar på exempelvis minskad mängd emballage och 
förpackningar 
 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till minskning av engångsartiklar i Borås Stad                                

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

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Sammanfattning 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska.  

 

Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår 
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande 
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar, 
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas 
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på 
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar. 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

1 Bakgrund 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 
 
Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds 
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället 
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar 
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att 
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta 
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling 
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som 
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och 
konsumtion.  
 
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer 
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder 
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt, 
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta 
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till 
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar. 
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast. 
 
Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam 
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera 
på avfallsförebyggande åtgärder. 
 

2 Uppdrag och syfte 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.  
 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt 
Kommunala styrdokument 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt 
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av. 
 
Ansvar: Kommunfullmäktige 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

 
Cafeterior och lunchrestauranger 
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att 
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder 
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda 
flergångsservis.  
 
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en 
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större 
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller 
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än 
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst 
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av 
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg 
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har 
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har 
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16 
användningar.  
 
Utredningen föreslår att; 

- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort 
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om 

uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat 
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att 
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa 
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för 
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.  

- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton. 
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället 

kupor som skydd över livsmedlen.  
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och 

därför bör inte flaskvatten serveras. 
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda 

varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges 
på detta. 

 
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
 
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen, 
förskola och skola 
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom 
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att 
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera 
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och 
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala 
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som 
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade 
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten. 
 
 
 

                                                      
1 Stockholms läns landsting 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Äldreomsorgen 
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades 
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små, 
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och 
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova 
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan, 
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs. 
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet 
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.  
 
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda 
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under 
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en 
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer 
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av 
engångsdraglakan. 
 
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har 
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter 
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om 
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018 
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och 
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås. 
 
Utredningen föreslår att  

- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande 
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten. 

- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan 
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och 
hygienkrav ska säkerställas. 

 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden 
 
Förskola, skola och kök 
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan 
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot 
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av 
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns. 
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av. 
 
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för 
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de 
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som 
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som 
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18 
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis 
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även 
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.  
 
Utredningen förslår att 

- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt 
användning av engångshandskar 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av 
pappershanddukar 

- Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad 
skoskyddsanvändning 

- Undvik slentrianmässiga byten av blöjor 
- Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning 

 
Ansvar: Förskolenämnden 
 
Vi håller rent 
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000 
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och 
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som 
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.  
 
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med 
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra 
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare 
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn 
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har 
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast 
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera 
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda 
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att 
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn. 
 
Ansvar: Borås Rent och Snyggt 
 
Upphandling och inköp 
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden 
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på 
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar: 
 

- Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som 
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt 
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten 
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur 
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna 
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region 
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de 
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed 
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på 
förklädena. 

- Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som 
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på 
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet. 

- Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i 
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och 
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara 
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis 
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter 
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ 
till engångsmuggar eller powerbanks.  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och 
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.  

- Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid 
varuupphandling 

- Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt 
förpackningsmaterial. 

- Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och 
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av 
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades 
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna. 
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal 
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga 
återvunnen plast i plastprodukter. 

 
Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och 
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar. 
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om 
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan 
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas, 
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten 
upphandlas?  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Evenemang 
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och 
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna 
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang 
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att 
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar 
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.  
 
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan 
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut 
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler. 
 
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och 
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria. 
 
Ansvar: Borås TME 
 
Kranmärk kommunen! 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och 
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
www.kranmarkt.se  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Kontor 
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

- Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar. 
- Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, 

alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas 
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i 
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara 
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt 
innan det töms.  

- Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig 
användning av plast som används en gång. 

 
Ansvar: Alla nämnder 
 
Tillsyn 
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs 
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är 
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan 
minska användningen av engångsartiklar. 
 
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett 
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för 
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.  
 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga 
användningen av engångsartiklar. 

Johanna Thorén 
Hållbarhetsstrateg 

 

 

Referenser 
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-
201884 
 
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/  
 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new
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s_pi1%5Bnews%5D=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7#ne
ws-single-report__tabs-filepage 
 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-
438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+
v%C3%A4gledning_190225.pdf?MOD=AJPERES 
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2019-11-13 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00651 2.5.1.0 

  

 

 

Remiss: Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 

2018) 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Indvid- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås Stad AB Toarpshus 

19. AB Sanhultsbostäder 

20. Borås Djurpark AB 

21. Borås Elnät AB 

22. Borås Energi och Miljö AB 

23. Borås Lokaltrafik AB 
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24. Borås Parkering AB 

25. Borås Textile Fashioncenter/Akademiplatsen 

26. BoråsBorås TME AB 

27. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

28. Borås Stadshus AB 

29. Fristadbostäder AB 

30. Industribyggnader i Borås AB 

31. Inkubatorn i Borås AB 

32. Sjuhärads Samordningsförbund 

33. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

34. Viskaforshem 

35. Elous 6 AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-01-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2018-00651 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Johanna Thorén 
Handläggare 
033 357178



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 
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Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00772 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 
m. fl., Kristinebergs Centrum, Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan med beaktande av 
nämndens synpunkter.       

Sammanfattning 
Planförslaget syftar till att möjliggöra förtätning och utveckling av Kristinebergs 
centrumbildning genom planläggning av flerbostadshus, centrumfunktioner, 
förskola och vård- och omsorgsboende. Intilliggande skogsområdet Furuberg 
planläggs som park, allmän platsmark. 

Tekniska nämnden anser att Kristinegränd som utgör gatumark utformas med 
en rätt utformad vändplats samt att den ”överblivna” marken läggs till 
kvartersmark. samt att tillgängligheten vid lämning och hämtning av barn 
säkerställs inom kvartersmarken för förskolan. 

Tekniska nämnden har för övrigt inga erinringar mot upprättat förslag till 
detaljplan varför planförslaget tillstyrkes med hänsyn tagen till nämndens 
synpunkter.              

Ärendet i sin helhet 
Planområdet är beläget utmed Lars Kaggsgatan med tillfart via Kristinegränd 
och innehåller centrumfunktioner såsom bibliotek, förskola och träningslokal. 
Träningslokal. Planförslaget syftar till att möjliggöra förtätning och utveckling 
av Kristinebergs centrumbildning genom planläggning av flerbostadshus, 
centrumfunktioner, förskola och vård- och omsorgsboende. Intilliggande 
skogsområdet Furuberg planläggs som park, allmän platsmark.  Idag finns inga 
bostäder inom planområdet. Förslaget till detaljplan omfattar storleksordningen 
100 bostäder i flerbostadshus och 90 lägenheter i vård- och omsorgsboende. 
Planområdets södra och sydvästar delar omfattas av skogsområdet Furuberg 
som i Grönområdesplanen anges med klass III, högt värde. Området planlägges 
som allmän platsmark Park. 

Det är viktigt att tillgängligheten till förskolan vid lämning och hämtning av 
barn säkerställs inom kvartersmarken för förskolan och att vändplanen på 
Kristinegränd utformas på rätt sätt. Så som gatumarken redovisas på plankartan 
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kommer ytor att ”bli över” varvid dessa inte kommer att skötas och med risk 
för vild parkering vid hämtning och lämning av barn till förskolan. 

Tekniska nämnden har för övrigt inga erinringar mot upprättat förslag till 
detaljplan varför planförslaget tillstyrkes med hänsyn tagen till nämndens 
synpunkter.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag till detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m. fl., Kristinebergs 
Centrum, Borås Stad                                
 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se (BN2017-862) 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-2452 
BN2017-862  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 
1 m.fl., Kristinebergs Centrum, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 december–27 januari. Med hänsyn till julen 
har vi förlängt samrådstiden till fler veckor än vad som annars är normalt. 
 
Syfte och område 
Syftet är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg 
centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus, 
centrumfunktioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver ska 
detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområdet.  
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: 
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på 
våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Handlingarna finns även på Kristinebergs 
bibliotek. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar 
vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på Mötesplats Kristineberg, Kristinegränd 3, Borås, 14 
januari kl. 17.00–19.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på 
frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 27 januari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-862), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, tel: 033-35 84 98, e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se 
Plankonsult Saeed Ebrahimabadi , tel: 010 6153449, e-post: saeed.ebrahimabadi@ramboll.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-12-16  

mailto:jacob.kastrup.haagensen@boras.se
mailto:saeed.ebrahimabadi@ramboll.se
tel:033-358572
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Sammanfattning
Planens huvudsyfte är att ge möjlighet att förtäta och
omvandla det befi ntliga Kristineberg centrum. Detta ska
göras genom planläggning av fl erbostadshus, centrumfunk-
tioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver
ska detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområ-
det.
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1. Inledning
Planens syfte
Planens huvudsyfte är att ge möjlighet att förtäta och
omvandla det befi ntliga Kristineberg centrum. Detta ska
göras genom planläggning av fl erbostadshus, centrumfunk-
tioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende (Våbo).
Därutöver ska detaljplanen också möjliggöra parkmark inom
planområdet.

Planområde
Området ligger i Kristinbergs centrum och avgränsas av Lars
Kaggsgatan mot nordöst och Kristinegränd mot norr. Plan-
området avgränsas av skogsmark mot söder. Marken omfattas
av fastigheterna Gisseberget 1, Gässlösa 5:71, Gerumsberget
1 och del av Gässlösa 5:1 varav Gisseberget 1 är i privat ägo.
Områdets yta är cirka 3,5 ha.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är stadsplan P627 som
antogs 1974. Gällande plan tillåter handel och allmänt
ändamål.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-23 i beslut §508 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen för Gisseberget 1 m.fl .

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut
§ SBN 2017-302 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan samt meddela sökande om
positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 § 264 att
utöka uppdraget så att ett nytt vård- och omsorgboende
inryms i planarbetet.

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2019
Granskning 1 kvartalet 2020
Antagande 2 kvartalet 2020
Laga kraft 2 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart
är beräknad till 4 kvartalet 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Kristineberg är, som namnet antyder, beläget uppe på ett
berg och bebyggt med båda lamellhus från miljonprogram-
mets tid samt radhus och villor, och har därutöver gott om
naturmark. Bebyggelsestrukturen norr om Lars Kaggsgatan
är karakteristisk för miljonprogrammet med avlånga trevå-
nings lamellhus i periferin och 7 stycken högre skivhus mitt
i området. Söder om Lars Kaggsgatan utgörs strukturen av
tätare bebyggelse som omfattas av radhus i två våningar.

Befi ntlig bebyggelse inom planområdet består aven
L-formad byggnad i en våning som huserar förskolan Kristi-
negåden samt en byggnad i 2-3 våningar med en långsträckt
del utmed Lars Kaggsgatan. I denna byggnad ligger
kommunal service såsom bibliotek och fritidsgård, samt en
träningslokal.

Ny bebyggelse
Planförslaget omfattar ett fl ertal funktioner och bebyggelse
såsom bostäder, centrumsfunktioner, förskola och vård- och
omsorgsboende.

Bostäder:
I planområdets nordöstra del inom fastigheten Gisseberget 1
föreslås bostäder i form av fl erbostadshus. Här föreslås även
centrumfunktioner för att ge möjligheter för verksamheter
såsom bibliotek, fritidsgård, butiker och restauranger. Före-
slagen byggnad är strukturerad runt en halvsluten upphöjd
gård. Parkeringbehovet tillgodoses av ett garage under gården
och byggnaden. Topografi n i detta område tillåter tillgång
till byggnaden från olika håll. Längs med Lars Kaggsgatan är
byggnaden reglerad med olika höjder vilket möjliggör varia-
tion i byggnadsvolymerna. Detta innebär ett våningsantal
mellan 4 och 7. Förslaget omfattar cirka 100 lägenheter.

Skola och vård- och omsorgsboende
Planen föreslår också byggnation av skola/förskola i plan-
områdets nordvästra och centrala delar. Här medges även ett
vård- och omsorgsboende (Våbo) och bostäder. Angöring till
skola/förskola och Våbo kommer att ske via Kristinegränd.
Planförslaget möjliggör även byggnation av bostäder i denna
del av området. Detta är för att öka fl exibiltet i planen.
Ambitionen är att bygga en förskola med sex avdelningar för
cirka 120 barn. Förskolegårdens areal kommer att bli cirka
3000 kvadratmeter.

Planbeskrivning
Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl . Borås Stad, upprättad den 21 oktober 2019



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 5

Fastigheter som omfattas av planområdet. Planområdet markerat med streckad linje. (Underlagskarta: Lantmäteriet)

3D skiss över vad planen tillåter. Föreslagen bebyggelse för bostäder och centrumverksamheter syns till vänster och våbo och förskola till höger av bilden (Källa: Linghoff
Arkitektur och Ramboll)

Möjligt sätt att bygga området enligt förslaget
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Vy från Lars Kaggsgatan mot söder. Bebyggelsen inom planområdet syns på höger av bilden.

Vy från Lars Kaggsgatan mot nordväs. Bebyggelsen inom planområdet syns på vänster av bilden.

Stadsbild och gestaltning
Områdets stadsbild innehåller element av stadsbyggnad från
1960- och 70-tal, speciellt i bostadsområdet Kristineberg
norr om Lars Kaggsgatan. En rad av 7-vånings skivhus som
ligger på ett avstånd från gatan är ett synligt element från
denna period. Strax norr om gatan fi nns ett avlångt lågbyggt
garage. Därutöver fi nns en gång- och cykelbro som ansluter
Kristineberg till planområdet. Lars Kaggsgatan ger intryck
av en transportled. På norra sidan ligger garage och stora
markparkeringar. Det fi nns en gång- och cykelväg vid denna
sida. Längs med södra sidan av gatan fi nns ingen trottoar
utan körbanan ligger direkt intill en brant slänt bevuxen med
blandade trädarter.

Inom planområdet fi nns två byggnader idag. Strax söder
om Lars Kaggsgatan ligger ett 3-våningshus som huserar
ett gym i bottenvåningen mot gatan. I detta hus fi nns också

kommunala verksamheter som bibliotek och mötesplats
Kristineberg. Mellan huset och Lars Kaggsgatan fi nns en
markparkering (se bilden ovan).  Den andra byggnaden inom
planområdet är förskolan Kristineberg som utgörs av ett
1-våning L-format hus.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har planuppdrag på förtät-
ning av fastigheten Hunneberg längs med Lars Kaggsgatan.
Gatan har stor potential för att bli en stadsmässig gata genom
att t. ex. använda markparkeringarna på norra sidan av gatan
för exploatering. Skissen ovan visar ett exempel av exploa-
tering inom planområdet och längs med Lars Kaggsgatan.
Planerna för Hunneberget och Gisseberget ska ses som en
helhet som tillsammans förstärker Kristinebergs kopplingar
till omkringliggande stadsdelar.
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Vy från Lars Kaggsgatan mot nordväs med fotomontage på nya bebyggelsen inom planområdet.

Idéskiss om förtätning inom planområde och längs med Lars Kaggsgatan  ( av Richard Matsson, stadsarkitekt Borås Stad)

Vy från Lars Kaggsgatan mot söder med fotomontage på nya bebyggelsen inom planområdet.
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Planförslaget bidrar till att skapa en stadsmässing karaktär.
Detta görs genom uppförande av ny byggnad för bostäder
med centrumverksamhet i bottenvåningen. Gatan kan på
detta sätt bli mer attraktiv för gående/cyklister. Utformning
av bottenvåningen regleras med entréer mot gatan och minsta
andel fönsteryta vid fasaden längs med gatan.

Urbant stråk
Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal nivå inom staden
Borås där ny bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör främ-
jas. Stråken är viktiga för att binda samman centrala staden
med övriga stadsdelar samt möjliggöra för en koncentrerad
stadsutveckling som främjar hållbara transporter. Genom
omvandling till stadsgator kantade av ny stadsbebyggelse
med mer bostäder, service och mötesplatser möjliggörs en
utveckling till livliga stadsrum som får staden att växa ihop.

Planområdet ligger längs med urbant stråk 11 (US11)
enligt översiktsplan 2018 (ÖP18). Detta urbana stråk går
mellan Druvefors, Kristineberg och Dammsvedjan. Mot
norr ansluter detta stråk till urbana stråket Stadskärnan-
Druverfors vilket är ett av de centrala urbana stråken. ÖP18
säger ätt förtätning i stråkets förlängning kan bidra till en
sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och
Dammsvedjan till centrala staden. Kristinebergs centrum är
utpekat i ÖP:n för att ha potential för utveckling längs med
detta urbana stråk.

Historik och kulturmiljöer
Kristineberg är ett av de storskaliga bostadsområden som
byggdes under miljonprogrammet och stod färdigbyggt
1974.  Miljonprogrammet kännetecknas bl.a. med storskaligt
bostadsbyggande med punkthus och stora skivhus. I Borås
upphörde dock det storskaliga bostadsbyggandet praktiskt
taget i och med textilkrisen omkring 1974.  Bebyggelsestruk-
turen i Kristineberg präglas av den förändring med både
storskaliga skivhus samt täta småhus (Historien om Borås
stadsbebyggelse, 2009) .

Flerfamiljhusområdet på Kristineberg öster och norr om
Lars Kaggsgatan började byggas 1968. Den geometriska
uppbyggnaden, där man kan föreställa sig att den rationella
byggtekniken påverkat husplaceringarna, gårdsbildningarna
och även de vidsträckta parkeringsytorna, är typiska för
miljonprogrammet.

Söder om Lars Kaggsgatan uppfördes en mycket tät grupp-
bebyggelse med totalt 204 radhus 1974-75. Här planerades
ursprungligen fl erbostadshus, men som en konsekvens av den
förändrade efterfrågan som uppstod till följd av textilkrisen i
Borås byggdes istället småhus. De stora parkeringsytorna vid
infarterna till de båda områdena var avsedda att ge gårdarna

en säker och trygg miljö för de boende, särskilt för barnen.
Att de båda områdena utformas efter samma planideal är
tydligt.

Bostäder
Idag fi nns inga bostäder inom planområdet. Planförslaget
medger cirka 100 bostäder i from av fl erbostadshus, samt
cirka 90 lägenheter i vård- och omsorgboendet.

Arbetsplatser
Inom planområdet fi nns idag en förskola, bibliotek och
fritidsgård samt ett gym. Planförslaget medger att dessa
verksamheter kan vara kvar och tillåter även ett vård- och
omsorgsboende vilket innebär att fl er arbetsplatser skapas.

Offentlig service
I nuläget fi nns bibliotek, fritidsgård och förkola inom plan-
området. Planförslaget kommer att tillåta dessa verksamheter
inom området. Kristinebergskolan ligger ca 100 meter söder
om planområdet. Det är en skola från förskoleklass till
årskurs 6. Vårdcentraler fi nns i Borås centrum och i Tranda-
red, Avståndet från planområdet till dessa vårdcentraler är
cirka 1,5 km.

Kommersiell service
En stor livsmedelbutik fi nns i Druvefors cirka 800 meter norr
om planområdet. Det fi nns också en mindre livsmedelsbutik
i Kristineberg bostadsområde nordöst om planområdet.
Gångavstånd till Borås centrum är cirka 1,7 km.

Tillgänglighet
Planområdet är relativt kuperat med en generell lutning
norrut. Den högsta punkten ligger i planområdets södra del,
där fi nns en trädbevuxen kulle med högsta marknivån +167
meter. Detta innebär cirka 13 meter nivåskillnad mellan Lars
Kaggsgatan och den högsta punkten. Området nås idag via
Lars Kaggsgatan/Kristinegränd och en gång- och cykelbro
som ansluter området mot nordost till Kristineberg.

Byggnaderna ska uppfylla Boverkets byggregler beträffande
tillgänglighet. Byggnadernas utformning kommer inte utgöra
ett hinder för personer med funktionshinder.
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Vy från planområdet mot Kristineberg bostadsområde.

Vy från Lars Kaggsgatan mot nordost.

Lars Kaggsgatan syns från Planområdet.
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21 mars kl 15.00

21 mars kl 12.00

21 mars kl 09.30 21 juni kl 09.30

21 juni kl 12.00

21 juni kl 15.00

Ljus- och skuggförhållanden
I bilderna till höger presenteras en solstudie av den del av
planområdet som skall exploateras. Solstudien redovisar
tre tidpunkter på dygnet vid för olika tillfällen under året:
vårdagjämning och sommarsolstånd.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader. En

del skuggning från ny bebyggelse faller utanför egen
fastighet dock antingen på gata eller natur/parkområden.
Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning
är jämförbar med skuggning från befi ntliga byggnader och
träd som redan fi nns på platsen.
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Lars Kaggsgatan syns från Gång- och cykelbron (vy mot nordväst). Gång- och
cykelvägen mot centrum ligger på högra sidan.

Cykelvägsnät (röda linjer) i anslutning till planområde. Planområdet markerat med
orange färg.

3. Gator och trafi k
Gatunät
Lars Kaggsgatan fungerar som huvudtrafi kled som ansluter
till mindre matargator. Angöring till planområdet görs
genom Kristinegränd. Gatunätet i anslutning till planom-
rådet har från början utformats för biltrafi k och saknar
egenskaper av stadsgata vilket framgår av Lars Kaggsgatans
gaturum.

Kristinegränd är en återvändsgränd som ger angöring till
byggnaden inom Gisseberget 1 och förskola Kristineberg.
Angöring till föreslagen förskola och Våbo kommer också att
göras genom den gatan.

En gång- och cykelbro över Lars Kaggsgatan strax öster
om planområdet kopplar GC-trafi ken från norra delen av
Kristineberg till planområdet och vidare söderut till Kristi-
nebergskolan och den södra delen av Kristineberg.

Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykeltrafi ken från området mot Borås centrum
försörjs med en gång- och cykelväg (GC-väg) längs med
Lars Kaggsgatan. GC-vägen byggdes under 2010-talet och
är tillräckligt bredd. Anslutning väster och söder görs via
kombinerade GC-vägar. Dessa vägar är till största delen
asfalterade och belysta. Inom planområdet ligger också en
GC-väg som kopplar ihop GC-vägar väster om planområdet
till Kristinebergskolan samt norra delen av Kristineberg via
gångbron över Lars Kaggsgatan. Sammanfattningsvis har
planområdet goda förutsättningar för gång- och cykeltrafi k
med GC-vägar i anslutning till centrum och omkringlig-
gande områden.

Cykelparkering
För nya användningar inom planområdet ska cykelparkering
anläggas enligt Borås Stads parkeringsregler (se tabellen på
s. 11). Exakt BTA av olika användningar av planförslaget
kommer att beräknas vid bygglovskedet. Nedan beskrivs en
grovberäkning av behovet för cykelparkering utifrån befi nt-
liga skissunderlag för planen i nuvarande skedet.

Bostäder: För fl erbostadshus behövs 25 cykelparkeringar per
1000 m2 BTA. Planförlaget innebär cirka 10000 m2 BTA för
bosräder som krävs 250 cykelparkeringar

Centrumverksamhet: för uppskattad 100 besökare till
centrumverksamheter (maximalt besöksantal) krävs 25
cykelparkeringar

Skola och vård: För delen av planormådet planlagd för skola
och vård och omsorgsboende beräknas behov av cykelparke-
ring vara cirka 33 där enligt parkeringsreglerna:

Sammanfattningvis ska 310 cykelparkeringar anordnas inom
planområdet. För cykelparkeringsplatser gäller att 30% av
cykelparkeringsplatserna ska fi nnas i nära anslutning till entrén
eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska
fi nnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd eller
förvaras inomhus. I praktiken innebär det att extra utrymme
för cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsför-
råden om avståndskraven uppfylls.
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GC-väg inom planområdet norra del

Befi ntlig parkering inom fastigheten Gisseberget 1

En del av GC-vägen inom planområdet som ligger mellan befi ntliga förskolan och
Gisseberget 1

Tabellen redovisar parkeringstal för detaljplanens användningar. Antalet anges per 1000 m2 BTA om inegt annat anges. (Källa: Borås Stads Parkeringsregler)

Lars Kaggsgatan syns från Gång- och cykelbron (vy mot sydost). GC-vägen mot
centrum ligger på vänstra sidan

Kollektivtrafi k
Planområdets läge ger goda förutsättningar för att förfl ytta
sig med kollektivtrafi k. Närmast busshållplats är Kristineberg
1 belägen cirka 50 meter från planområdet. Hållplatsen
trafi keras av busslinje 7 som avgår varje 8:e minut i högtrafi k.
Restiden till Södra torget och stadens resecentrum är fem och
tio minuter.

Bilparkering
Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas
regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på bruttoarea
(BTA), användningskategori och zon. Parkering för bostäder
och verksamheter inom planområdet ska lösas inom kvarter-
smark.

Borås Stads parkeringsregler omfattar pakeringstal i två kate-
gorier. En för centrala delen och den andra för övriga Borås.
Planområdet ligger i enlighet med parkeringsregler inom
zonen övriga Borås. I tabellen ovan redovisas parkeringstal
per 1000 kvadratmeter BTA för zonen övriga Borås.

Parkeringsbehovet för delen av planområdet där bostäder och
centrumverksamhet föreslås beräknas vara cirka 135 enligt
följande:

10000 m2 BTA fl erbostadshus: 110 bilparkeringar

2000 m2 BTA centrumverksamheter (samligslokal och
gym): 25% av 100 personer (maximalt besöksnatal): 25
parkeringar

För delen av området som anges för skola/förskola och
vård- och omsorgsboende beräknas behovet för bilparkering
vara cirka 50 parkeringsplatser. Beroende på hur områdena
används kommer parkeringsbehovet skifta. Detta tas det
ställning till i samband med respektive bygglov.

Parkeringar till bostäderna föreslås till största delen ordnas i
ett garage inom Gisseberget 1. En del av parkeringsbehovet
från skola/förskola och Våbo kan också lokaliseras i garaget.

Cykel Bil

Flerbostadshus 25 11

Samlingslokal och evenemang 5 % av maximalt besöksantal 12,5 % av maximalt besöksnatal

Kontor 6 16

Tränings- /aktivitetslokal 5 % av maximalt besöksantal 25 % av maximal  besöksantal*

Förskola 15 % av antalet anställda +
12,5 % av antalet elever

45 % av antalet anställda + 15 % av
antalet elever

Samlingslokal och evenmang 5 % av maximalt besöksantal 25 % av maximalt besöksantal*
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således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet
genererar. Ytterligare trafi kutredning bedöms inte vara
nödvändig.

Angöring och utfarter
Infart till parkeringsgaraget samt angöring till skola/förskola
och vård- och omsorgsboende sker via Kristinegränd. I
fortsatt planarbete kommer angöring till skola/förskola och
Våbo utredas i mer detalj.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är redan anslutet till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. Vatten och avloppsledningar fi nns i plan-
områdets västra del inom kvartersmark SD1BE1. Om planens
genomförande innebär eventuellt fl ytt av VA-ledningarna ska
respektive ledningsägare kontaktas innan.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Dagvattenåtgärder ska utföras
på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte
avleder mer dagvatten än motsvarande maxfl ödet vid ett
10-årsregn, jämfört med befi ntliga förhållanden, innan det
avleds till allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgär-
derna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio
minuters varaktighet. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden
då området exploaterats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmenätet fi nns inom området och fastighterna
Gisseberg 1 och Gerumsberget 1 är anslutna till det.

Gasledningar
Det fi nns gaslningar inom planområdets norra del. Exploa-
tören ska kontakta Borås Energi och Miljö innan byggarbte
påbörjas.

El, tele och fi ber
Befi ntliga fastigheter är anslutna till el- och telenätet. Inom
området är Borås Elnät ledningsägare. En transformatorsta-
tion behöver anordnas inom planområdet. Detta säkerställs
av en bestämmelse för tekniska anläggningar.

I Borås Stads parkeringsregler (2017) fi nns reduceringsåtgär-
der för bilparkering. För aktuellt planområdet kan exemplevis
reduceringsåtgärd  ”Utmärkta cykelmöjligheter” utnyttjas
vilket innebär möjligheten att reducera grundtalet med
15%. Om en fastighet har goda förutsättningar för cykling
och åtgärder vidtas för att ytterligare stimulera cykling kan
parkeringstalen reduceras med 15 %. Följande krav ska vara
uppfyllda:

• God tillgänglighet med kollektivtrafi k

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av
entrén (max 35 meter).

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus
eller under tak och vara lättillgängliga från markplan.

• Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror (gäller
bostäder).

• Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar.

• Tillgång till pump och verktyg.

Övergripande trafi kfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en
växande befolkning.

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafi kverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafi kplan. Trafi kplanen
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafi kplanen ska
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafi kplanen tas hänsyn till en
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och
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Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas.

5. Mark
Natur och vegetation
I planområdets södra och sydvästra delar växer blandskog.
Detta är en del av Furuberg som är ett skogsområde med
naturliga stigar och har klassats i Borås Stads grönområdes-
plan med högt värde (klass III). Det betyder att skogen har
besöksvärden och värden för lokal utveckling.

Marken inom planområdet är kuperad med en huvudlutning
åt norr. Markens höjd inom planområdet varierar mellan
+155 och +170 meter över kommunens nollplan. Planom-
rådets mittersta del utgörs av en skogbevuxen kulle med
blandat trädskikt. Mot nordväst fi nns det en fl ack grusmark
där det tidigare låg förskolepaviljonger.

Rekreation och Lekplats
Närmaste lekplatsen ligger cirka 250 meter öster om plan-
området vid Svalgångsgatan. Denna lekplatsen renoverades
2014 och är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats
fi nns vid Fatbursparken cirka 500 meter från planområdet
mot sydost, samt en asfalterad spelyta inom Kristineberg
bostadsområde, cirka 250 meter nordost om planområdet.

Tillgång till rekreationsområden är relativt god. Gässlösa-
skogen ligger söder om planområdet. Den är utpekad i ÖP:n
för höga friluftsvärden samt som en av stadens gröna kilar.

Förlämningar och kulturminne
Det fi nns inga kända fornlämningar eller kulturminnen
inom planområdet.

Lagenligt skyddad natur
Det fi nns ingen känd skyddad natur inom planområdet.

Grönområdesplan
Planområdets södra och sydvästra delar omfattas av skogs-
området Furuberg som klassas av Borås Stads grönområdes-
plan med högt värde, Kass III. Dessa delar planläggs som
allmän plats med användning park.

Furuberg har besöksvärden och värden för lokal utveckling.
Planområdet ligger också nära naturområdet Gässlösa
(Klass II- mycket högt värde).  Gässlösa är ett värdefullt
kuperat naturområde, med barr- och lövskog, mossmark och
fuktängar.

Geoteknik och Radon
Staten geotekniska instituts (SGI) översiktliga karta av
jordarter visar att jorden inom planområdet till stora delar
består av urberg. I en mindre del av området består jorden
av ytlager av morän och grundlager av urberg. Planområdet
är också redan bebyggt med ett fl ertal byggnader. Det
bedöms att marken har goda förutsättningar utifrån bärig-
hets synpunkt. Ingen geoteknisk undersökning har tagits
fram i samband med detaljplanen.

Enligt Borås Stads översiktliga inventering utgör marken
normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark
En bensinstation låg tidigare inom planområdet strax
söder om Kristinegränd. Stationen revs 2011 och marken
sanerades parallellt . En miljökontroll utfördes samtidigt
med rivningen (Sandström Miljö & Säkerhetskontroll).
Resultat från miljökontrollen visar att inga halter av petro-
leumprodukter överstiger Naturvårdverkets riktvärden för
vare sig känslig markanvändning (KM) eller mindre känslig
markanvändning (MKM). En ytterligare kontroll kommer
att genomföras innan planens granskning.

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Utsnitt från Borås Stads grönområdesplan. Furuberg (nr. 10) och Gässlössa (nr.
18) ligger i närheten av planområdet.
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Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det fi nns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassifi ceras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenfl ödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som fi nns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016
både god kemisk status och god ekologisk status. Den här
detaljplanens genomförande med tillskott på cirka 100 bostä-
der bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Den befi ntliga förskolebyggnaden inom planområdet är i
dålig kondition. Genomförandet av detaljplanen löser detta
problem samt tillskapar fl er förskoleplatser inom stadsdelen
Kristineberg som har brist på förskoleplatser. Detaljplanen
medger också bostäder och ett vård- och omsorgsboende
vilket tillgodoser behov av olika åldersgrupper. Planen
tillåter också att centrumverksamheter såsom bibliotek och
fritidsgård blir kvar inom planområdet. Dessa verksamheter
fungerar som en mötesplats för omkringliggande områden.
Dessutom är området lätt tillgängligt för gående och cyklis-
ter. Sammantaget ger planen goda förutsättningar för social
hållbarhet i området genom att tillföra viktiga samhällsbehov
i ett lättillgängligt läge.

Mötesplatser
I planområdet ligger idag mötesplatsen Kristineberg som
samlar in verksamheter såsom fritidsgård, bibliotek och
mötesplats för seniorer under ett tak. Detaljplanen ger
förutsättningar att dessa verksamheter står kvar inom
området i ett nybyggt hus. Planens läge längs med Lars
Kaggsgatan och närheten till kollektivtrafi k ger möjlighet för
en välfungerande mötesplats för området.

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
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Enligt senaste trafi kbullerförordningen (Svensk författnings-
samling SFS 2015:216 med ändring t.o.m. 2017:359, Förord-
ning om trafi kbuller vid bostadsbyggnader) som trädde i
kraft 2015-06-01och ändringar 2017-07-01 bör riktvärden
för buller från vägtrafi k och spårtrafi k vid nybyggnation av
bostäder inte överskrida 60 dBA ekvivalent nivå vid fasad
samt 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå vid
uteplats. För bostäder om högst 35 kvadratmeter gäller att
bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent nivå vid fasad.
Inomhus gäller Boverkets byggregler, BBR21 som föreskriver
30 dBA ekvivalent och 45 dBA maximal nivå.

Om bullernivåerna ändå överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden.

Enligt Borås Stads bullerkartering från 2012 är de ekviva-
lenta bullernivåerna vid fasaden mot Lars Kaggsgatan på de
befi ntliga husen 55 - 59 dBA. Inom planområdets östra del,
längs med Lars Kaggsgatan medges bostäder. Utifrån aktuellt

förslagsunderlag för böstäder bedöms det vara möjligt att
anlägga bostäder som klarar bullerkraven vid fasad. Detta
genom att bygga genomgående bostäder så att hälften av
varje bostad är vänd mot en tyst sida. Föreslagen förskola och
vård- och omsorgsboende kommer att ligga långt bort från
Lars Kaggsgatan och bedöms därmed klara riktvärden för
buller vid fasad och vid uteplats. En bullerutredning tas fram
inför planens granskningskede.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.

Det fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi  och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
GATA: bestämmelsen visar att gatorna ska ha kvar sin
användning som allmän plats för gata.

PARK: planområdet består av allmän plats för park i
områdets södra, västra samt norra delar. Parkanvändningen
förutsätter skötsel av området enligt skötselplan eller enligt
kommunens sed. I användningen kan komplement som
lekplatser, stigar och GC-vägar fi nnas.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Bostäder: bostäder betecknas med B eller B1. I områdets
västra del (fastigheten Gisseberget 1) tillåts bostäder i form av
fl erbostadshus vilket betecknas med B1. Även inom områdets
centrala och nordöstra del tillåts bostäder, dock inte som
huvudanvändning.

Utsnitt från Borås Stads översiktliga kartering av trafi kbuller.
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I planområdets nordvästra hörn fi nns ett mindre område
planlagt för bostäder, betecknat med B. Inom grannfastig-
heten strax väster om den här platsen fi nns det bostadsbe-
byggelse som ligger precis intill planområdets gräns. Att
planlägga området med bostäder tillsammans med prickmark
säkerställs ett avstånd mellan befi ntliga bostäder och den
framtida bebyggelsen inom området planlagt som SDE1B.

Centrum: bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt
att nå för många. Användningen säkerställer att centrum-
verksamheter som idag fi nns inom planområdet kan stå kvar
i framtiden. I ändamålet ingår t.ex. samlingslokaler, bibliotek,
gym och butiker.

Vård: detta betecknas med D på plankartan. Syftet med
användningen är att möjliggöra byggnation av ett vård- och
omsorgsboende (Våbo). Närheten till natur, centrumfunk-
tionen och kollektivtrafi k skapar goda förutsättningar för ett
Våbo inom planområdet.

Skola: användningen betecknas med bestämmelse S. I
användningen ingår skola, förskola och andra undervis-
ningslokaler. Detta möjliggör att planens syfte för byggnation
av ny förskola ska kunna genomföras.

Tekniska anläggningar: mindre tekniska anläggningar utan
skyddsavstånd medges i planen. Syftet är att möjliggöra
byggnation av tekniska anläggningar såsom transformatorsta-
tion. Detta betecknas med bestämmelse, E1 och gäller inom
hela användningsområdet.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Utnyttjandegrad
Detaljplanen reglerar byggrätten genom en kombination av
utnyttjandegrad och byggnadshöjd.

Byggnadsarea är reglerad i anslutning till användningsom-
råde enligt följande:

Inom användningsområdet B1C är största byggnadsarea
är 3100 m2

Inom användningsområdet SDE1B är största
byggnadsarea motsvarande 40 % av fastighet inom
användningsområde.

Högsta nockhöjd: höjd på byggnader regleras med högsta
nockhöjd från kommunens nollplan och betecknas med en
rombsymbol och plustecken framför siffrorna i romben.
Delen av planområdet som omfattas av B1C har fått fl era
nockhöjdsbestämmelser. Idén har varit att skapa en varie-

rande byggnadsvolym längs med Lars Kaggsgatan. Inom
användningsområde  SDE1B  fi nns nockhöjdsbestämmesler
+178 och +180. I nuvarande skissunderlag till planområdet
fi nns det förslag för ett Våbo i fyra våningar som blir genom-
förbart med dessa nockhöjderbestämmelser.

Utformning
Mot Lars Kaggsgatan ska entreér och uppglasade partier
fi nnas.

Begränsning av markens utnyttjande
Prickmark: delar av planområdet som betecknas med prick-
mark får inte förses med byggnad. Inom användningsområde
B1C fi nns prickmark på 2-4 meter bredd längs med större
delen av användningsgränsen. Detta säkerställer avståndet
från bebyggelsen mot allmän plats GATA. Inom använd-
ningsområde  SDE1B fi nns också prickmark längs med
gränsen mot PARK, så att framtida bebyggelsen föreläggs
med avstånd mot allmän platsmark och även annan bebyg-
gelse.

Kryssmark: en del området B1C är betecknat med kryssmark
som innebär att endast underjordiskt garage får uppföras.
På så sätt skapas en innergård inom B1C med möjligheten
att använda utrymmet under den som garage. Angöring till
garage görs via allmän plats GATA (Kristinegränd).

Utsnitt från ÖP18s strukturbild. Planområdets läge redovisas med stjärnsymbol
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Stängsel och utfart
Utfartsförbud: bestämmelsen gäller delar av användnings-
gränsen mellan BC1 och Allmänplats GATA. Syftet är att
undvika angöring till planområdet från Lars Kaggsgatan,
utan angöringen ska ske via Kristinegränd.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit
laga kraft.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Detaljplanen är i linje med Vision Borås 2025:s målområden
människor möts Borås och goda resvanor och attraktiva kommuni-
kationer. Delområdet människor möts Borås syftar till att
skapa fl er mötesplatser mellan generationer och kulturer,
mellan medborgare och Borås Stad, och lokaler för möten
och evenemang. Planen möjliggör byggnation av bostäder,
förskola, vård- och omsorgsboende, bibliotek och fritidsgård,
vilket ger möjlighet för att skapa en mötesplats för olika
verksamheter och generationer. Planområdets läge har goda
förutsättning för gång- och cykeltrafi k och ligger i direkt
anslutning till busshållplats. Detta bidrar till delområde goda
resvanor och attraktiva kommunikationer som handlar om
att stimulera miljövänliga resvanor.

Översiktlig planering
Borås Stads översiktsplan 2018 (ÖP18) föreslår att staden ska
växa inifrån och ut genom att ny bebyggelse koncentreras
i stadskärnan och i centrumnära stadsdelar samt utpekade
urbana stråk.

I ÖPn:s markanvändningskarta ligger planområdet inom
zonen Centrumnära Borås, dvs att området är i anslutning till
stadskärna/centrum och har utvecklingspotential. för denna
zon rekommenderar ÖP:n förtätning och komplettering med
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni
med befi ntlig bebyggelse. ÖPn:s strukturbild (se fi guren på
s. 16) rekommenderar ett stadsdelstorg vid lokalisering av
planområdet.  Placeringen ligger även utmed urbant stråk
Druvefors-Kristineberg-Damsvedjan. Detaljplanen bedöms
därmed att medverka till översiktsplanen.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018–2021 återfi nns de
nationella miljökvalitetsmålen indelade i fyra prioriterade
områden, där målen inom området hållbar samhällsplanering
framförallt syftar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen
avseende ”god bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpå-

verkan”. Följande mål bedöms vara relevant för planen:
”Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en
hälsosam livsmiljö”

11. Konsekvenser
Behovsbedömning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
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12. Planens genomförande

Ansvarsfördelning
Exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga respek-
tive åtgärder gällande utförande och kostnader i byggnads-
och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det innefattar
byggnationer med tillhörande anläggningar och anslutningar,
parkering samt in- och utfart till respektive område.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad
av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik
4. Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fi ber ansvarar den fi berleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att
upprättas med privat exploatör gällande mark som planläggs
som kvartersmark och som Borås Stad överlåter till exploa-
tören.

Innan detaljplanen antas ska köpeavtal undertecknas och
godkännas av Kommunstyrelsen.

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkerings-
platser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna
tillgodoses inom den egna fastigheten, eller på annan
fastighet genom en gemensam parkeringsanläggning som
regleras genom offi cialservitut, gemensamhetsanläggning
eller gemensamt ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses
genom att exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal
med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplatser som
behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, gas,
vatten och avlopp

Borås Elnät AB, el

Borås Stad, belysning

Splitvision, fi ber

Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via
Ledningskollen.

BEM AB har fjärrvärmeledningar i osäkert läge vid den
kommande exploateringen. BEMAB har även en gasledning
inom planområdet. Exploatören ska kontakta BEMAB innan
arbete påbörjas vid dessa ledningar.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av
detaljplanen kan fi nnas. Detta ligger på utförararens ansvar
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av Borås Gerumsberget 1, Gäss-
lösa 5:1 och Gässlösa 5:71 som ägs av Borås Stad samt Borås
Gisseberget 1 som är privatbolagsägd. Detaljplanen påverkar
även Gässlösa 5:69 och Gässlösa 5:70 som är privatägda och
ligger i anslutning till planområdet.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Gerumsberget 1

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Gässlösa 5:1

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Ca. 5kvm av Gässlösa 5:1 överförs genom fastighetsreg-
lering till Gässlösa 5:69.
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Gässlösa 5:71

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Ca. 110kvm av Gässlösa 5:71 överförs genom fastighets-
reglering till Gässlösa 5:69.

Gisseberget 1

Nya byggrätter för bostäder (B) och centrum (C) tillskapas.

Gässlösa 5:69 och Gässlösa 5:70

Byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

Ca. 110kvm av Gässlösa 5:71 överförs genom fastighets-
reglering till Gässlösa 5:69 eller 5:70.

Ca. 5kvm av Gässlösa 5:1 överförs genom fastighetsreg-
lering till Gässlösa 5:69.

Ekonomi
Grundprincipen är att vardera exploatör ska fi nansiera de
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploa-
tering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering,
men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska
fi nansieras av Kommunen.

Exploatör får genom utökad byggrätt tillgodogöra sig den
värdestegring av deras fastigheter som detaljplanen medför.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och
dagvattenanläggningar.

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då
nya byggnader ansluts till elnätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har fått laga
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljpla-
nen handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är
inte aktuellt för att detaljplanen är förenlig med översiktspla-
nen, och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.

Planunderlag
Borås Stads översiktlig kartering av trafi kbuller

Miljöteknisk markundersökning - rivning av nedlagd
bensinstation Gisseberget 1- Sandström Miljö &
Säkerhetskonsult 2011-08-25

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Saeed Ebrahimabadi.
Handläggare från Borås Stad har varit Jacob Kastrup
Haagensen.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Jacob Kastrup Haagensen  Saeed Ebrahimabadi
Planarkitekt   Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

 4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning.

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan den får laga
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå.
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner.
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonfl ikter i
ett tidigt skede av planeringen.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fl er saker blir svårare att ändra.

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt-
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss-
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig-
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.
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Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifi k plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era.
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås


Kungsgatan 55, 501 80 Borås


033-35 85 00
-

detaljplanering@boras.se
 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2019-10-21

Upprättad 2019-10-21

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

 Detaljplan för Kristineberg

Gisseberget 1 m.fl.

Samrådshandling

Upprättad 2019-10-24

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Jacob Kastrup Haagensen

Planarkitekt 

Samråd

2019-10-23

DEL

Granskning 

Antagande

BN 2017-862

Laga kraft

Plankonsult

Saeed Ebrahimabadi

Skala: 

8050 100100 Meter20 30 40 9060 70

1:500

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

FlerbosatdshusB

1

CentrumC

VårdD

Mindre tekniska anläggningar utan skyddsavstånd

E

1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Inom B

1

C är största byggnadsarea är 3100 m

2

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Inom SDE

1

B är största byggnadsarea  40 % av fastighetsarean

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast underjordiskt garage får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Det ska finnas entréer mot Lars Kaggsgatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Minst 50% av bottenvåningens fasad mot Lars Kaggsgatan ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Karta ritad av Saeed Ebrahimabadi, Ramboll

PLANKARTA
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Svar på granskning av beställar- och utförarmodellen i 
Borås Stad  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lämna yttrande enligt följande.         

Sammanfattning  
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i 
Borås stad. Syftet med granskningen har varit att följa upp tidigare granskningar 
från 2014 och 2015 som berörde de tekniska verksamheterna respektive de 
administrativa tjänsterna samt hur beställar- utförarmodellen fungerar idag. 
Stadsrevisionen konstaterar att några större förbättringar inte har skett sedan de 
förra revisionsgranskningarna genomfördes samt att politiskt styrande 
dokument för beställar- utförarkonceptet saknas som vägledning för stadens 
beställande och utförande förvaltningar och bolag   

Stadsrevisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att ta initiativ till ett ärende 
i Kommunfullmäktige för att intentionen och syftet med beställar- 
utförarmodellen ska tydliggöras och dokumenteras    

Vidare rekommenderar Stadsrevisionen beställarnämnder och styrelse att stödja 
Kommunstyrelsens arbete med utformning av riktlinjer för hur verksamheterna 
ska agerar sina roller samt hur beställare- utförarmodellen ska tillämpas i 
verksamheterna. 

Tekniska nämnden stödjer förslaget på att utreda Servicenämndens roll vid 
extraordinära händelser och tillgodose kommunens behov av beredskap. 

För att befästa och tydliggöra beställar- utförarmodellen  finns behov av att 
dokumentera  beställare- utförarmodellen genom att ta fram övergripande 
styrdokument för att tydliggöra roller och ansvar. Tekniska nämnden anser inte 
att de övergripande riktlinjerna ska detaljstyra när extern respektive intern 
upphandling ska genomföras. Ansvaret för att avgöra upphandlingsförfarande 
ska åvila respektive upphandlande verksamhet.               

Ärendet i sin helhet 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i 
Borås stad. Syftet med granskningen har varit att följa upp tidigare granskningar 
från 2014 och 2015 som berörde de tekniska verksamheterna respektive de 
administrativa tjänsterna samt hur beställar- utförarmodellen fungerar idag. 



Borås Stad 
  Sida 
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Stadsrevisionen konstaterar att några större förbättringar inte har skett sedan de 
förra revisionsgranskningarna genomfördes samt att politiskt styrande 
dokument för beställar- utförarkonceptet saknas som vägledning för stadens 
beställande och utförande förvaltningar och bolag. Avsaknaden av styrande 
dokument kan enligt utförd granskning leda till att koncernnytta inte uppnås 
samt bristande transparens gentemot externa entreprenörer/utförare. 

Avsaknaden av styrande dokument kring beställar- utförarmodellen om dess 
syfte samt avsaknad av uppdrag till berörda nämnder tolkas som att modellen 
inte existerar. Vid genomförda intervjuer med ledande tjänstemän vid 
Stadsledningskansliet, Servicekontorets ledning och de beställande 
verksamheter som berörs av granskningen  anges att de agerar utifrån en 
beställar- utförarmodell. Stadsrevisionen konstaterar med hänsyn till de starka 
organisationskulturella signalerna att modellen existerar även om den idag inte 
lever upp till lagstiftningens intentioner. 

Stadsrevisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att ta initiativ till ett ärende 
i Kommunfullmäktige för att intentionen och syftet med beställar- 
utförarmodellen ska tydliggöras och dokumenteras. Kommunstyrelsen föreslås 
utarbeta styrdokument som klargör hur beställar- utförarmodellen ska tillämpas 
där roller och ansvar blir tydliga med koncernnyttan i fokus. Vidare ska utredas 
och förtydligas Servicenämndens roll vid extraordinära händelser samt 
nämndens förutsättningar att hålla krisberedskap. 

Vidare rekommenderar Stadsrevisionen beställarnämnder och styrelse att stödja 
Kommunstyrelsens arbete med utformning av riktlinjer för hur verksamheterna 
ska agerar sina roller samt hur beställare- utförarmodellen ska tillämpas i 
verksamheterna. 

Tekniska nämnden anser att den organisationsförändring som genomfördes 
1992 var en förutsättning för införande av beställar- utförarmodellen. Sedan 
dess har Gatunämnden/Tekniska nämnden agerat som en beställarnämnd.     

Påståendet ”Tekniska förvaltningen – genomför upphandlingar för vissa 
områden men inte för alla. Till exempel tjänster i innerstan som förhandlings-
upphandlas från Servicekontoret utan konkurrensutsättning” kräver ett 
förtydligande: Oavsett om upphandlingen sker via konkurrensupphandling 
(LOU) eller via förhandlingsupphandling direkt med Servicekontoret 
genomförs denna på samma sätt. En viktig förutsättning vid 
förhandlingsupphandling är att beställaren är kostnadsmedveten vilket har varit 
en  del i beställar- utförarkonceptet  för att erhålla marknadsmässiga priser även 
då upphandlingen inte görs i konkurrens. Upphandlingar av entreprenader i 
konkurrens görs även i innerstan vilket kan uppfattas på annat sätt enligt 
påståendet ovan.   

För att uppnå koncernnytta sker en samordning vid utförande av entreprenader 
mellan beställarverksamheterna dels via remissförfarande dels vi via 
gemensamma planeringsmöten. 
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Tekniska nämnden stödjer förslaget på att utreda Servicenämndens roll vid 
extraordinära händelser och tillgodose kommunens behov av beredskap. 

För att befästa och tydliggöra beställar- utförarmodellen  finns behov av att 
dokumentera  beställare- utförarmodellen genom att ta fram övergripande 
styrdokument för att tydliggöra roller och ansvar. Tekniska nämnden anser inte 
att de övergripande riktlinjerna ska detaljstyra när extern respektive intern 
upphandling ska genomföras. Ansvaret för att avgöra upphandlingsförfarande 
ska åvila respektive upphandlande verksamhet. 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad                                

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

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium 
AB att genomföra en fördjupad granskning av beställar- ut-
förarmodellen i organisationen. Syftet med granskningen är 
att göra en uppföljning av tidigare genomförda granskningar 
av beställar- utförarmodellen och att belysa hur väl modellen 
tillämpas idag. Granskningen genomfördes med hjälp av 
dokumentstudier samt intervjuer.

Granskningsresultat
Granskningen förutsätter att det finns en beställar- utförar-
modell i kommunen, vilket under granskningens gång ifrå-
gasattes. Avsaknaden av dokumentation kring modellen, om 
dess syfte samt avsaknaden av uppdrag till berörda nämnder 
och utformningen av gällande reglemente för Servicenämn-
den signalerar att någon beställar- utförarmodell inte finns. 
Samtidigt agerar såväl ledande tjänstemän vid Stadslednings-
kansliet, Servicekontorets ledning och de beställarverksam-
heter som berörs av granskningen som om det funnits en 
beställar- utförarmodell. Därför, med hänsyn till de starka 
organisationskulturella signalerna, gjordes bedömningen att 
modellen bör anses existera, även om den i dagsläget inte 
lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens styrning och uppsikt
Granskningens resultat belyser att några större förbättringar 
inte har skett sedan de förra revisionsgranskningarna genom-
förda 2014 och 2015. Den centrala styrningen är nästintill 
obefintlig. Kommunstyrelsen brister i sitt ansvar att leda och 
samordna kommunens angelägenheter när man har underlå-
tit att vidta åtgärder för att utveckla en kommungemensam 
styrning för modellen. Det ligger ett stort ansvar på Kom-
munstyrelsen för samordning av sådana frågor som berör fle-
ra nämnders verksamheter, vilket beställar- utförarmodellen 
gör. Inom ramen för sin uppsiktsplikt ska Kommunstyrelsen 
göra påpekanden till ansvariga nämnder om de brister i sin 
styrning av verksamheten, vilket inte heller har skett. Därför 
bedömer vi att Kommunstyrelsen också brister i att uppfylla 
sin uppsiktsplikt. Vidare ska Kommunstyrelsen väcka och 
bereda sådana ärenden till Kommunfullmäktige som är av 
större betydelse för kommunen. Vad gäller beställar- utförar-
modellen så visar granskningen att det saknas ett politiskt 
förtydligande som beskriver syftet och målet med modellen. 
Kommunstyrelsen bedöms därför också ha brustit i sitt an-
svar att bereda ärendet till Kommunfullmäktige.

Beställar- utförarmodellens tillämpning
Servicenämnden bedöms vara den drivande aktören för att 
få modellen att fungera. Samtidigt ges Servicenämnden inte 
tillräckligt tydliga styrsignaler, vilket försvårar deras arbete. 
Servicenämndens drivande roll leder till ett tolkningsöver-
tag från Servicekontorets sida, eftersom Servicekontorets 
tolkning är det enda som finns dokumenterad. Detta i sin tur 
innebär risker för att fokus kommer bort från det kommunö-

vergripande perspektivet. Även den ekonomiska styrningen, 
genom att lägga ett resultatkrav på Servicenämnden, bedöms 
bidra till att försämra koncernnyttotänkandet i organisatio-
nen som helhet.

Granskningen visar att det inte finns några dokumenterade 
riktlinjer som reglerar hur beställarna ska agera. Avsakna-
den av tydliga regler gör att processen med beställningar 
inte är transparent och förutsägbar. Denna brist påverkar 
Servicekontoret och deras möjlighet till långsiktig planering. 
Vidare finns det en risk för att kommunen förlorar trovärdig-
het hos externa leverantörer. De tidigare revisionsrapporter-
nas rekommendationer har inte resulterat i några konkreta 
åtgärder från de nämnder som berördes i sina roller som 
beställare. Avsaknaden av den centrala styrningen gör att 
beställarnämnderna inte har tillräckligt tydligt uppdrag att ta 
fram några styrdokument för hur beställar- utförarmodellen 
ska hanteras. Samtidigt bedömer vi att Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden 
samt styrelsen i Borås Energi och Miljö AB har ett ansvar 
för att stödja Kommunstyrelsen genom att utforma riktlinjer 
för de egna verksamheterna för att tydliggöra hur modellen 
ska hanteras i det dagliga arbetet och därmed bidra till att en 
kommungemensam styrmodell kommer på plats.

Modellens tillämpning inom entreprenader visar inte någon 
systematik. Modellen tolkas och tillämpas olika i de olika 
verksamheterna, vilket leder till en risk att koncernnyttan 
inte sätts i fokus, utan modellen tolkas och tillämpas efter 
verksamheternas egna syften. Att modellen tillämpas olika 
i de olika verksamheterna riskerar också att upphandlings-
processen inte är transparent och att kommunens agerande 
utåt blir oförutsägbart. Vidare bedömer vi det vara en brist 
att Servicekontorets uppdrag att erbjuda beredskap inte är 
centralt styrt från kommunledningen, som en del av att till-
godose kommunens totala behov av beredskap.

Inom det administrativa området är tillämpningen av bestäl-
lar- utförarmodellen likartad i hela kommunen. Samtidigt 
konkurrensutsätts inte det administrativa området, utan 
modellen är en interorganisatorisk lösning för hur de berörda 
tjänsterna hanteras i kommunen. Det saknas kunskap om 
den externa marknaden och om prisbilden, både hos bestäl-
larna och hos Servicenämnden. Därför bedömer vi att det 
inte tillämpas en tydlig beställar- utförarmodell med syfte 
att främja kostnadsmedvetenhet och effektivitet inom det 
administrativa området.

Det finns en positiv bild av Servicekontoret hos de beställan-
de verksamheterna. Samtidigt påverkas beställarnas agerande 
negativt av de brister som beskrivs tidigare: otydlighet med 
modellens syfte, med beställarnas roller och avsaknaden av 
praktiska riktlinjer.
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Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts 
några åtgärder med utgångspunkt i Stadsrevisionens tidigare 
granskningar och att modellen inte lever upp till kommu-
nallagens intentioner. Beställar- utförarmodellen präglas av 
stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncern-
nyttoeffekter inte uppnås, allvarliga brister vid en extraordi-
när händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås 
Stads nämnder/förvaltningar som gentemot externa aktörer. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna 
är så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt 
över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsen-
lig.

Sammanfattningsvis lämnar vi följande rekommendationer.

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen:
• att ta initiativ till ett ärende i Kommunfullmäktige för 

att intentionen och syftet med beställar- utförarmodellen 
ska tydliggöras och dokumenteras

• att förstärka uppsikten över de nämnder som berörs av 
modellen

• att påbörja ett arbete där en kommungemensam styrmo-
dell utformas för beställarutförarmodellen och där både 
beställarnämndernas och utförarnämndens roller och 
ansvar tydliggörs

• att påbörja ett kommunövergripande arbete med att ut-
forma styrdokument som beskriver ansvar och förvänt-
ningar för såväl beställarnämnderna, bolagsstyrelsen som 
för Servicenämnden

• Kommunstyrelsen bör också ta fram kommunöver-
gripande styrdokument som inkluderar riktlinjer för 
när extern upphandling ska genomföras respektive när 
Servicekontoret ska ges uppdraget. Styrdokumenten bör 
även inkludera riktlinjer för förväntningar för beställar-
nas agerande gentemot Servicekontoret

• Det är nödvändigt att arbetet med att utforma styrmo-
dellen och styrdokumenten genomsyras av en helhetssyn 
med koncernnyttan i fokus. Därför är det också av vikt 
att arbetet styrs och samordnas av Kommunstyrelsen

• att utreda och förtydliga om och i så fall när och hur 
Servicenämnden ska träda in som leverantör vid extraor-
dinära händelser eller då externa leverantörer inte anses 
kunna uppfylla särskilda krav på tjänsterna. Denna fråga 
bör utredas ur ett perspektiv där verksamheternas behov 
beaktas men också där Servicenämndens förutsättningar 
utreds för att hålla beredskap

• att initiera en utredning och sedan ett ärende till Kom-
munfullmäktige för att tydliggöra om det finns en vilja 
att konkurrensutsätta de administrativa området och om 
ja, ska det göras med hjälp av beställar- utförarmodellen?

• att se över hur Servicenämndens redovisning kan för-

bättras så att den säkerställer tillräcklig transparens och 
spårbarhet

Vi rekommenderar Tekniska nämnden, Fritids- och folkhäl-
sonämnden, Lokalförsörjningsnämnden samt styrelsen i Borås 
Energi och Miljö AB, under tillsyn och ledning av Kommunsty-
relsen:

• att stödja Kommunstyrelsens arbete med utformning av 
riktlinjer för hur verksamheterna ska agera i sina roller 
som beställare gentemot Servicenämnden

• att stödja Kommunstyrelsens arbete genom att utforma 
riktlinjer för hur beställarutförarmodellen ska tillämpas 
i verksamheterna, med fokus på förtydligande om när 
extern upphandling ska initieras respektive när Servi-
cekontoret bör/ska anlitas.

Vi rekommenderar Servicenämnden:
• att stödja Kommunstyrelsens arbete med att tydliggöra 

hur prisnivåerna för de administrativa tjänsterna sätts 
och dokumentera detta samt göra denna dokumentation 
tillgänglig för beställarna.

• att stödja Kommunstyrelsens arbete med att ta fram 
kommungemensamma styrdokument genom att doku-
mentera gällande rutiner för de interna beställningarna 
(som idag kallasförhandlingsupphandlingar).



Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se



	

	

Stadsrevisionen	i	Borås	Stads	
	

Granskning	av	beställar-	utförarmodellen	
	

September	2019	

	

	

	

	

	 	



	

	 2	

Innehåll	
	

1.	 Sammanfattning	............................................................................................................................	3	

2.	 Bakgrund	........................................................................................................................................	5	

3.	 Syfte	och	revisionsfrågor	...............................................................................................................	5	

4.	 Ansvariga	nämnder	........................................................................................................................	5	

5.	 Avgränsningar	................................................................................................................................	6	

6.	 Metod	.............................................................................................................................................	6	

7.	 Revisionskriterier	...........................................................................................................................	6	

8.	 Granskningens	resultat	..................................................................................................................	7	

8.1.	 Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodellen	ändrats	sedan	tidigare	rapporter?	......	7	

8.2.	 Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	granskningsresultaten	från	
2014	och	2015?	..................................................................................................................................	9	

8.3.	 Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	
utförarmodell	ska	fungera?	..............................................................................................................	11	

8.4.	 Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	Stad?	...	12	

8.5.	 Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	området	i	
Borås	Stad?	......................................................................................................................................	14	

8.6.	 Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?	.........	16	

8.7.	 Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-
utförarmodell?	.................................................................................................................................	17	

8.8.	 Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som	
utförare?	..........................................................................................................................................	17	

8.9.	 Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	beställare?	..	18	

9.	 Sammanfattade	bedömningar	.....................................................................................................	18	

Bilaga	1	–	Genomförda	intervjuer	........................................................................................................	21	

	

	 	



	

	 3	

1. Sammanfattning	
Stadsrevisionen	i	Borås	Stad	har	uppdragit	åt	Qualitarium	AB	att	genomföra	en	fördjupad	granskning	
av	beställar-	utförarmodellen	i	organisationen.	Syftet	med	granskningen	är	att	göra	en	uppföljning	av	
tidigare	genomförda	granskningar	av	beställar-	utförarmodellen	och	att	belysa	hur	väl	modellen	
tillämpas	idag.	Granskningen	genomfördes	med	hjälp	av	dokumentstudier	samt	intervjuer.	

Granskningen	förutsätter	att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	vilket	under	gransk-
ningens	gång	ifrågasattes.	Avsaknaden	av	dokumentation	kring	modellen,	om	dess	syfte	samt	
avsaknaden	av	uppdrag	till	berörda	nämnder	och	utformningen	av	gällande	reglemente	för	Service-
nämnden	signalerar	att	någon	beställar-	utförarmodell	inte	finns.	Samtidigt	agerar	såväl	ledande	
tjänstemän	vid	Stadsledningskansliet,	Servicekontorets	ledning	och	de	beställarverksamheter	som	
berörs	av	granskningen	som	om	det	funnits	en	beställar-	utförarmodell.	Därför,	med	hänsyn	till	de	
starka	organisationskulturella	signalerna,	gjordes	bedömningen	att	modellen	bör	anses	existera,	även	
om	den	i	dagsläget	inte	lever	upp	till	lagstiftningens	intentioner.		

Granskningens	resultat	belyser	att	några	större	förbättringar	inte	har	skett	sedan	de	förra	revisions-
granskningarna	genomförda	2014	och	2015.	Den	centrala	styrningen	är	nästintill	obefintlig.	
Kommunstyrelsen	brister	i	sitt	ansvar	att	leda	och	samordna	kommunens	angelägenheter	när	man	
har	underlåtit	att	vidta	åtgärder	för	att	utveckla	en	kommungemensam	styrning	för	modellen.	Det	
ligger	ett	stort	ansvar	på	Kommunstyrelsen	för	samordning	av	sådana	frågor	som	berör	flera	
nämnders	verksamheter,	vilket	beställar-	utförarmodellen	gör.	Inom	ramen	för	sin	uppsiktsplikt	ska	
Kommunstyrelsen	göra	påpekanden	till	ansvariga	nämnder	om	de	brister	i	sin	styrning	av	
verksamheten,	vilket	inte	heller	har	skett.	Därför	bedömer	vi	att	Kommunstyrelsen	också	brister	i	att	
uppfylla	sin	uppsiktsplikt.	Vidare	ska	Kommunstyrelsen	väcka	och	bereda	sådana	ärenden	till	
Kommunfullmäktige	som	är	av	större	betydelse	för	kommunen.	Vad	gäller	beställar-	utförarmodellen	
så	visar	granskningen	att	det	saknas	ett	politiskt	förtydligande	som	beskriver	syftet	och	målet	med	
modellen.	Kommunstyrelsen	bedöms	därför	också	ha	brustit	i	sitt	ansvar	att	bereda	ärendet	till	
Kommunfullmäktige.	

Servicenämnden	bedöms	vara	den	drivande	aktören	för	att	få	modellen	att	fungera.	Samtidigt	ges	
Servicenämnden	inte	tillräckligt	tydliga	styrsignaler,	vilket	försvårar	deras	arbete.	Servicenämndens	
drivande	roll	leder	till	ett	tolkningsövertag	från	Servicekontorets	sida,	eftersom	Servicekontorets	
tolkning	är	det	enda	som	finns	dokumenterad.	Detta	i	sin	tur	innebär	risker	för	att	fokus	kommer	
bort	från	det	kommunövergripande	perspektivet.	Även	den	ekonomiska	styrningen,	genom	att	lägga	
ett	resultatkrav	på	Servicenämnden,	bedöms	bidra	till	att	försämra	koncernnyttotänkandet	i	
organisationen	som	helhet.	

Granskningen	visar	att	det	inte	finns	några	dokumenterade	riktlinjer	som	reglerar	hur	beställarna	ska	
agera.	Avsaknaden	av	tydliga	regler	gör	att	processen	med	beställningar	inte	är	transparent	och	
förutsägbar.	Denna	brist	påverkar	Servicekontoret	och	deras	möjlighet	till	långsiktig	planering.	Vidare	
finns	det	en	risk	för	att	kommunen	förlorar	trovärdighet	hos	externa	leverantörer.	

De	tidigare	revisionsrapporternas	rekommendationer	har	inte	resulterat	i	några	konkreta	åtgärder	
från	de	nämnder	som	berördes	i	sina	roller	som	beställare.	Avsaknaden	av	den	centrala	styrningen	
gör	att	beställarnämnderna	inte	har	tillräckligt	tydligt	uppdrag	att	ta	fram	några	styrdokument	för	
hur	beställar-	utförarmodellen	ska	hanteras.	Samtidigt	bedömer	vi	att	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	
folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	har	ett	
ansvar	för	att	stödja	Kommunstyrelsen	genom	att	utforma	riktlinjer	för	de	egna	verksamheterna	för	
att	tydliggöra	hur	modellen	ska	hanteras	i	det	dagliga	arbetet	och	därmed	bidra	till	att	en	kommun-
gemensam	styrmodell	kommer	på	plats.		
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Modellens	tillämpning	inom	entreprenader	visar	inte	någon	systematik.	Modellen	tolkas	och	
tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna,	vilket	leder	till	en	risk	att	koncernnyttan	inte	sätts	i	fokus,	
utan	modellen	tolkas	och	tillämpas	efter	verksamheternas	egna	syften.	Att	modellen	tillämpas	olika	i	
de	olika	verksamheterna	riskerar	också	att	upphandlingsprocessen	inte	är	transparent	och	att	
kommunens	agerande	utåt	blir	oförutsägbart.	Vidare	bedömer	vi	det	vara	en	brist	att	Service-
kontorets	uppdrag	att	erbjuda	beredskap	inte	är	centralt	styrt	från	kommunledningen,	som	en	del	av	
att	tillgodose	kommunens	totala	behov	av	beredskap.	

Inom	det	administrativa	området	är	tillämpningen	av	beställar-	utförarmodellen	likartad	i	hela	
kommunen.	Samtidigt	konkurrensutsätts	inte	det	administrativa	området,	utan	modellen	är	en	
interorganisatorisk	lösning	för	hur	de	berörda	tjänsterna	hanteras	i	kommunen.	Det	saknas	kunskap	
om	den	externa	marknaden	och	om	prisbilden,	både	hos	beställarna	och	hos	Servicenämnden.	Därför	
bedömer	vi	att	det	inte	tillämpas	en	tydlig	beställar-	utförarmodell	med	syfte	att	främja	kostnads-
medvetenhet	och	effektivitet	inom	det	administrativa	området.		

Det	finns	en	positiv	bild	av	Servicekontoret	hos	de	beställande	verksamheterna.	Samtidigt	påverkas	
beställarnas	agerande	negativt	av	de	brister	som	beskrivs	tidigare:	otydlighet	med	modellens	syfte,	
med	beställarnas	roller	och	avsaknaden	av	praktiska	riktlinjer.		

Sammanfattningsvis	lämnar	vi	följande	rekommendationer:	

Till	Kommunstyrelsen:		

• att	ta	initiativ	till	ett	ärende	i	Kommunfullmäktige	för	att	intentionen	och	syftet	med	
beställar-	utförarmodellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• att	förstärka	uppsikten	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.		
• att	påbörja	ett	arbete	där	en	kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	

utförarmodellen	och	där	både	beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	
tydliggörs.	

• att	påbörja	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	som	beskriver	
ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	för	
Servicenämnden.	Kommunstyrelsen	bör	också	ta	fram	kommunövergripande	styrdokument	
som	inkluderar	riktlinjer	för	när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	
Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	Styrdokumenten	bör	även	inkludera	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.	
Det	är	nödvändigt	att	arbetet	med	att	utforma	styrmodellen	och	styrdokumenten	
genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncernnyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	
arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommunstyrelsen.		

• att	utreda	och	förtydliga	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	träda	in	som	
leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	kunna	
uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.		

• att	initiera	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	tydliggöra	om	
det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	ska	det	göras	
med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	

• att	se	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	den	säkerställer	tillräcklig	
transparens	och	spårbarhet.	
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Vi	rekommenderar	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	
samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB,	under	tillsyn	och	ledning	av	Kommunstyrelsen,	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	utformning	av	riktlinjer	för	hur	verksamheterna	ska
agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	genom	att	utforma	riktlinjer	för	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	tillämpas	i	verksamheterna,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern
upphandling	ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.

Vi	rekommenderar	Servicenämnden	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	tydliggöra	hur	prisnivåerna	för	de
administrativa	tjänsterna	sätts	och	dokumentera	detta	samt	göra	denna	dokumentation
tillgänglig	för	beställarna.

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	ta	fram	kommungemensamma	styrdokument
genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas
förhandlingsupphandlingar).

2. Bakgrund
Stadsrevisionen	i	Borås	Stad	har	uppdragit	åt	Qualitarium	AB	att	genomföra	en	fördjupad	granskning	
av	beställar-	utförarmodellen	i	organisationen.		

Från	Qualitarium	var	huvudansvarig	för	granskningen	Teodora	Heim.	Mattias	Holmetun	var	projekt-
medarbetare	och	Roland	Svensson	kvalitetsansvarig.		

3. Syfte	och	revisionsfrågor
Syftet	med	granskningen	är	att	göra	en	uppföljning	av	tidigare	genomförda	granskningar	av	beställar-	
utförarmodellen	och	att	belysa	hur	väl	modellen	tillämpas	idag.		

Följande	frågeställningar	ska	besvara	granskningens	syfte:	

• Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodell	ändrats	sedan	tidigare	rapporter?
• Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	granskningsresultaten	från

2014	och	2015?
• Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	

utförarmodell	ska	fungera?
• Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	Stad?
• Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	området	i

Borås	Stad?
• Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?
• Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-	

utförarmodell?
• Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som

utförare?
• Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	beställare?

4. Ansvariga	nämnder
Ansvariga	nämnder	är	Kommunstyrelsen,	Servicenämnden,	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	
folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB.		
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5. Avgränsningar	
Granskningen	berör	2019	års	verksamhet	med	viss	tillbakablick	på	tidigare	verksamhetsår,	främst	för	
att	uppfylla	granskningens	uppföljningssyfte.		

6. Metod	
Granskningen	genomfördes	med	hjälp	av	dokumentstudier	samt	intervjuer.		

Intervjuer	har	genomförts	med	tjänstepersoner	inom	de	berörda	verksamheterna.	En	fullständig	lista	
av	de	genomförda	intervjuerna	framgår	av	bilaga	1.		

Dokumenten	som	inkluderades	i	studien	är	främst	kommunens	reglementen,	riktlinjer	och	policyer	
som	berör	hanteringen	av	modellen.	Vidare	har	protokoll	från	berörda	nämnders	sammanträde	
studerats	och	även	protokoll	och	därtill	hörande	underlag	från	Kommunfullmäktige.		

Rapporten	har	varit	föremål	för	faktagranskning	där	de	intervjuade	personerna	fick	ta	del	av	
iakttagelserna.		

7. Revisionskriterier	
Revisionskriterier	är	gällande	lagar	och	regler	som	ska	ge	en	normativ	grund	för	bedömningen	av	de	
iakttagelser	som	görs	under	granskningen.		

I	denna	granskning	utgörs	revisionskriterierna	av:	

• Kommunallagen	(2017:725)	kap	2,	kap	6	och	kap	11	§	7		
• Kommunens	reglemente	och	styrdokument	

Kort	om	beställar-	utförarmodellen		

För	en	bättre	förståelse	för	granskningens	resultat	är	det	nödvändigt	att	ha	ett	kort	resonemang	
kring	själva	begreppet	beställar-	utförarmodell.	Med	modellen	menas	en	organisationsform	där	
ansvaret	inom	organisationen	delas	upp	och	någon	nämnd	får	rollen	som	utförare	medan	andra	
nämnder	och	verksamheter	betraktas	som	beställare.		

Modellen	aktualiserar	vissa	kommunalrättsliga	frågeställningar.	Så	länge	det	handlar	om	att	en	
nämnd	ger	sin	förvaltning	uppdraget	att	utföra	en	viss	uppgift	handlar	det	om	verkställighet,	
eftersom	nämnden	har	beslutanderätt.	Situationen	blir	dock	mer	komplicerad,	inte	minst	ur	ett	
juridiskt	perspektiv,	när	beställaren	inte	är	förvaltningens	egen	nämnd.	

Kommunallagen	(2017:725)	stadgar	att	fullmäktige	får	besluta	att	en	nämnd	ska	tillhandahålla	
tjänster	åt	en	annan	nämnd	(6	kap	2	§).	Lagen	stadgar	också	att	det	numera	är	möjligt	för	fullmäktige	
att	besluta	att	en	nämnd	inte	ska	anvisas	några	medel	(11	kap	7	§).	Detta	betyder	i	praktiken	att	en	
utförarnämnds	verksamhet	kan	finansieras	genom	ersättning	från	beställarnämnderna.		

Förutsättningarna	för	hur	modellen	kan	läggas	upp	stadgas	således	delvis	i	lagen.	Däremot	regleras	
inte	den	exakta	ansvarsfördelningen	mellan	en	beställarnämnd	och	en	utförarnämnd	i	lagen,	utan	
den	får	fastställas	från	fall	till	fall.	Utredningen	om	en	kommunallag	för	framtiden	ger	i	sitt	slut-
betänkande	vägledning	vad	gäller	ansvarsfrågor	vid	en	organisatorisk	lösning	där	det	finns	beställare	
och	utförare:	

”	beställarnämnderna	[har]	en	roll	som	liknar	den	roll	som	kommunen	eller	landstinget	har	i	
egenskap	av	huvudman	när	verksamhet	bedrivs	av	privata	utförare.	[…]	Inför	medborgarna	
har	beställarnämnden	således	det	övergripande	ansvaret	för	att	verksamheten	håller	en	
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godtagbar	kvalitet	m.m.	Utförarnämnderna	står	för	den	löpnade	driften	av	verksamheten.	
Det	innebär	att	det	i	regel	är	dessa	nämnder	som	t.ex.	ansvarar	för	att	verksamheten	bedrivs	i	
enlighet	med	gällande	författningar	och	att	det	tas	fram	ändamålsenliga	rutiner	och	riktlinjer	
i	verksamheten.	Utförarnämndernas	uppgifter	och	det	ansvar	som	följer	med	dessa	gör	att	de	
enligt	utredningens	uppfattning	är	att	betrakta	som	verksamhetsansvariga,	t.ex.	vid	
kontakter	med	tillsynsmyndigheter.”	(SOU	2015:24,	sidorna	195-196)	

Vidare	konstaterar	utredarna	att	just	regleringen	och	den	organisatoriska	utformningen	av	modellen	
kräver	insatser	från	fullmäktiges	sida	och	påpekar	att	de	juridiska	och	för	den	delen	även	praktiska	
frågorna	som	behöver	lösas	bör	göras	av	fullmäktige:		

”En	beställar-	utförarorganisation	utgår	[…]	från	att	styrningen	sker	genom	avtal	mellan	två	
parter.	Detta	synsätt	skapar	problem	när	organisationsmodellen	tillämpas	internt	i	den	egna	
organisationen.	En	kommun	eller	ett	landsting	är	en	juridisk	person	som	inte	kan	sluta	avtal	
med	sig	själv.	I	det	fall	en	beställarnämnd	sluter	en	överenskommelse	med	en	intern	utförare,	
t.ex.	en	annan	nämnd	eller	en	kommunal	förvaltning,	är	detta	i	civilrättslig	mening	inte	något	
avtal.	För	att	”avtalet”	ska	få	styrande	verkan	krävs	att	fullmäktige	i	nämndernas	reglemente	
eller	på	annat	sätt	anger	att	det	ska	följas.”	(SOU	2015:24,	sida	197).	

För	den	nu	aktuella	granskningen	i	Borås	Stad	betyder	det	ovan	beskrivna	att	det	bör	finnas	styr-
dokument	som	dels	tydliggör	rollerna	och	dels	tydliggör	ansvarsfördelningen	mellan	beställarna	och	
utföraren.		

8. Granskningens	resultat	

8.1. Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodellen	ändrats	sedan	tidigare	
rapporter?	

Iakttagelser	

För	att	kunna	belysa	om	intentionen	med	modellen	har	förändrats	sedan	tidigare	behöver	det	
kartläggas	vad	intentionen	var	med	modellen	från	början.	Beslutet	som	är	grunden	till	modellen	är	
taget	av	Kommunfullmäktige	den	23	augusti	1990.	Det	beslutades	då	att	införa	en	ny	nämnd-
organisation	som	trädde	i	kraft	den	1	januari	1992,	där	Servicenämnden	tillkom	som	ett	nytt	organ.	
Senare	beslutades	också	om	en	ny	förvaltningsorganisation,	där	Servicekontoret	inrättades.	Från	
beslutet	och	dess	underlag	från	1990	går	det	att	utläsa	att	omorganisationen	var	en	följd	av	en	total	
översyn	av	kommunens	nämndstruktur.	Servicenämndens	reglemente	antogs	vid	denna	tidpunkt	
med	följande	lydelse:	”Servicenämnden	skall	vara	en	ren	resultatenhet	och	utförare	åt	övriga	
nämnder.	Detta	innebär	att	fri	konkurrens	och	upphandling	ska	gälla,	dvs	beställaren	har	rätt	att	själv	
välja	utförare	i	enlighet	med	det	kommunala	upphandlingsreglementet.”	

Servicenämndens	reglemente	justerades	senast	i	juni	2019	och	den	nuvarande	lydelsen	är	följande:		

”Servicenämndens	huvudarbetsuppgifter	är	att	utföra	tjänster	rörande	bl.a.:	

• anläggnings-	och	underhållsarbeten	för	gator	och	vägar,	broar,	parker	samt	övriga	
allmänna	platser	

• anläggning	och	underhåll	av	ledningsnät	för	vatten	och	avlopp	
• om-	och	tillbyggnad	samt	underhållsarbeten	av	kommunens	fastigheter	
• fastighetsservice	
• anläggnings-	och	underhållsarbeten	samt	drift	av	idrottsanläggningar	
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• fordon,	förråd	och	verkstäder	
• andra	med	ovan	angivna	uppgifter	förenlig	verksamhet	
• tillhandahålla	service	beträffande	utskriftsenheter,	kopiering	o	dylikt	
• administrativ	service	till	kommunens	nämnder	(IT,	redovisning,	personal-	och	

löneadministration)”	

Servicenämndens	budget	för	2019	visar	att	nämnden	inte	har	tilldelats	någon	kommunbidrag.	
Nämnden	har	ett	resultatkrav	på	7	Mkr	för	året.	I	budgeten	antyds	det	att	Servicekontoret	arbetar	
efter	beställar-	utförarmodell:	

”Huvuddelen	av	Servicekontorets	tjänster	sker	till	kommunala	förvaltningar	och	bolag	inom	Borås	
Stad.	Arbetet	sker	under	företagsliknande	former,	ofta	i	konkurrens	med	näringslivet	och	helt	utan	
traditionell	kommunal	budgettilldelning.	Det	sätt	som	de	beställande	kommunala	förvaltningarna	och	
bolagen	tillämpar	beställarutförare-konceptet	på	är	helt	avgörande	för	Servicekontorets	framtida	
utveckling	och	lönsamhet.”	(Servicenämndens	budget	2019,	sidan	7)	

I	diariet	kunde	vi	inte	finna	några	ytterligare	handlingar	som	beskriver	intentionen	med	modellen.	
Den	information	som	vi	har	erhållit	under	de	genomförda	intervjuerna	tyder	också	på	att	det	inte	
finns	några	ytterligare	handlingar	som	dokumenterar	varken	det	ursprungliga	eller	det	nuvarande	
syftet	med	modellen.	Däremot	framkom	det	tydligt	under	intervjuerna	att	det	finns	en	stark	tradition	
i	Borås	där	modellens	existens	tas	för	givet.	Att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	där	
Servicekontoret	anses	vara	utföraren,	är	inget	som	ifrågasätts	av	tjänstepersonerna.	Tvärtom,	
kommunens	högsta	ledning	och	de	förvaltningschefer	som	blev	tillfrågade	svarade	att	modellen	finns	
och	att	dess	syfte	är	att	uppnå	bättre	effektivitet	och	kostnadsmedvetenhet	i	verksamheterna.	Var	
denna	information	härstammar	från	är	oklart	då	de	flesta	respondenter	hänvisade	till	den	tidigare	
revisionsrapporten	som	nämner	just	effektivitet	och	kostnadsmedvetenhet	som	ursprunglig	
intention.		

Det	finns	två	promemorior	från	2013	och	2014,	upprättade	av	Servicekontoret,	som	beskriver	
modellen	och	främst	dess	praktiska	tillämpning.		

Gällande	styrdokument	såsom	Policy	för	koncerninköp	och	Regler	för	upphandling	nämner	inte	
modellen.	Dessa	styrdokument	anger	inte	heller	att	Servicekontoret	skulle	vara	en	utförare	av	vissa	
tjänster.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Ovan	beskrivna	iakttagelser	tyder	på	brister	i	kommunikationen	från	den	politiska	nivån	gentemot	
organisationen	kring	syftet	och	intentionen	med	själva	modellen.		

De	befintliga	dokumenten	som	beskriver	modellens	praktiska	tillämpning	är	upprättade	av	
Servicekontoret	och	är	inte	antagna	av	något	politiskt	organ,	varken	av	nämnd,	Kommunstyrelse	eller	
Kommunfullmäktige.	Därför	kan	dessa	inte	bedömas	vara	styrdokument.		

Som	det	beskrivs	ovan	under	avsnittet	revisionskriterier,	ställer	det	faktum	att	lagstiftningen	inte	
detaljreglerar	hur	modellen	ska	hanteras	i	praktiken	krav	på	att	Kommunfullmäktige	genom	
reglementet	reglerar	denna	organisationsmodell,	både	vad	gäller	rollerna	och	ansvarsfördelningen	
mellan	utförarnämnden	och	beställarnämnderna.	Det	krävs	styrsignaler	från	den	politiska	ledningen	
gentemot	organisationen	för	att	kunna	ha	tydliga	mål	med	modellen.	Detta	är	viktigt	både	för	att	få	
en	tydlig	rollfördelning	men	också	för	att	kunna	göra	relevanta	uppföljningar	om	modellens	
effektivitet	och	ändamålsenlighet.		
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Organisationskulturens	betydelse	bör	inte	underskattas.	Därför	menar	vi	att	det	är	viktigt	att	påpeka	
att	det	finns	en	stark	historisk	tradition	i	kommunen	där	beställar-	utförarmodellen	anses	vara	en	
given	del	av	organisationen.	Det	råder	ingen	tvivel	om	att	kommunen	agerar	som	om	Service-
nämnden	vore	en	utförarnämnd,	vilket	tydligt	framgår	av	den	ekonomiska	styrningen	som	visas	i	
budgeten.		

Den	starka	traditionen	bygger	dock	mer	på	en	existerande	diskurs	och	oreglerade	beteendemönster	
än	på	dokumenterade	politiska	intentioner	eller	beslutsunderlag.	Bristen	på	dokumentation	leder	till	
flera	risker:		

- Ur	ett	medborgarperspektiv	kan	det	finnas	risk	för	brist	på	transparens,	då	de	kulturella	
normerna	lever	enbart	inom	”organisationens	väggar”	och	är	starkt	personbundna.		

- För	organisationens	del	ger	avsaknaden	av	styrdokument	stort	tolkningsutrymme	för	vad	
modellen	innebär,	varför	den	finns	och	vad	syftet	är	med	den.	Därmed	finns	det	en	risk	för	
att	agerandet	blir	kontraproduktivt	om	den	implementeras	utan	att	ta	hänsyn	till	
koncernnyttan.	

- För	den	politiska	ledningen	finns	en	risk	för	att	de	önskade	effekterna	uteblir,	eftersom	det	
inte	är	möjligt	att	bedöma	om	modellen	ger	önskad	effekt	och	om	den	tillämpas	enligt	de	
politiska	intentionerna,	därmed	om	den	är	ändamålsenlig.		

Analys	av	gällande	reglemente	och	tidigare	beslutsunderlag	visar	att	ordet	”utförare”	eller	
”beställare”	är	borttaget	från	Servicenämndens	verksamhetsmål.	Vi	menar	dock	att	det	vore	att	dra	
för	långtgående	slutsatser	att	påstå	att	det	finns	en	politisk	intention	bakom.	Vi	bedömer	snarare	att	
uppfattningen	om	att	beställar-	utförarmodellen	existerar	i	kommunen	är	oförändrad.		

Sammantaget	bedömer	vi	att	svaret	på	revisionsfrågan	måste	vara	att	det	inte	går	att	avgöra	om	
intentionen	med	modellen	har	ändrats	sedan	tidigare	rapporter.	Bristen	på	dokumentation	gör	det	
omöjligt	att	finna	revisionsbevis.		

Mot	ovan	bakgrund	rekommenderar	vi	att		

• Kommunstyrelsen	tar	initiativ	till	ett	ärende	i	Kommunfullmäktige	för	att	intentionen	och	
syftet	med	modellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• Kommunstyrelsen	förbereder	förslag	till	att	formulera	mätbara	och	uppföljningsbara	mål	
med	modellen	samt	inför	rutiner	för	uppföljning	av	modellens	effektivitet	och	ändamåls-
enlighet.		

8.2. Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	gransknings-
resultaten	från	2014	och	2015?	

Iakttagelser	

Stadsrevisionen	genomförde	två	granskningar	av	beställar-	utförarmodellen.	År	2014	berörde	gransk-
ningen	de	tekniska	verksamheterna	och	2015	de	administrativa	tjänsterna.	Ett	antal	rekommen-
dationer	gavs	då	till	både	Servicenämnden	men	också	till	de	berörda	beställarnämnderna.	
Rekommendationerna	gällde	i	båda	rapporterna	att	ta	fram	riktlinjer	för	modellen	som	tydliggör	
rollerna.	Rapporten	från	2015	påpekade	vidare	att	det	fanns	behov	för	att	öka	kompetensen	hos	
beställarna	samt	behov	för	att	skapa	förutsättningar	för	beställarna	genom	ekonomiska	resurser.		

En	genomgång	av	nämndernas	protokoll	och	intervjusvaren	visar	att	ingen	av	beställarnämnderna	
har	tagit	några	beslut	om	modellens	tillämpning	sedan	de	genomförda	granskningarna.	Intervju-
svaren	tyder	vidare	på	att	modellen	inte	är	en	fråga	som	diskuterats	vid	nämndsammanträdena.	
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Servicenämnden	behandlade	sin	interna	kontrollplan	för	2019	vid	sitt	sammanträde	den	20-21	
augusti	2019.	Handlingarna	visar	att	i	riskanalysen	togs	en	punkt	upp	som	berör	beställar-
utförarmodellen,	där	man	lyfter	det	som	en	risk	att	modellen	inte	är	tillräckligt	tydlig	för	beställarna.	
I	nämndens	riskanalys	för	den	interna	kontrollplanen	för	2020	framgår	att	nämnden	bedömer	det	
som	en	hög	risk	att	”Risk	för	bristande	förståelse	för	modellen	från	beställarnas	sida,	vilket	får	till	
konsekvens	att	det	finns	risk	för	att	beställare	inte	aktivt	deltar	i	modellen”.	Bedömningen	leder	till	
ett	konstaterande	att	”Riskbilden	förs	inte	över	till	intern	kontrollplan	eftersom	ansvaret	för	att	det	
finns	fungerande	beställare	inom	Servicenämndens	samtliga	utförarområden,	i	första	hand	ligger	på	
kommunledningen.”	I	samband	med	framtagandet	av	den	interna	kontrollplanen	för	2019	var	risk-
bedömningen	och	bedömningen	densamma	gällande	denna	punkt.		

Kommunfullmäktige	antog	styrdokumentet	”Policy	för	koncerninköp”	den	17	augusti	2017,	samtidigt	
som	de	tidigare	gällande	”Regler	för	upphandlingsverksamheten”	upphävdes	(§	145).	Vid	samma	
sammanträde,	under	§	150,	beslutade	Fullmäktige	att	Servicenämnden	inte	längre	ska	erbjuda	mark-	
och	entreprenadtjänster	till	vägsamfälligheter,	bostadsrättsföreningar	och	Svenska	Kyrkan	där	dessa	
aktörer	är	direkta	beställare	av	tjänsterna.	Samtidigt	uppdrogs	Kommunstyrelsen	att	utreda	
formerna	för	en	gemensam	koncernpolicy.	Som	en	reaktion	på	detta	beslut	ställde	Servicenämnden	
en	skrivelse	till	kommunstyrelsen,	daterad	den	12	september	2017	(Dnr	2017/SN0185)	med	en	fråga	
gällande	tidplanen	för	den	gemensamma	koncernpolicyn.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

De	iakttagelserna	som	beskrivs	ovan	tyder	på	att	rekommendationerna	som	lämnades	i	de	förra	
revisionsrapporterna	inte	resulterade	i	några	konkreta	åtgärder	från	de	nämndernas	sida	som	berörs	
i	sina	roller	som	beställare.		

De	sammantagna	iakttagelserna	under	granskningen	tyder	på	att	Servicenämnden	är	fortsatt	den	
drivande	aktören	för	att	hålla	modellen	levande	och	fungerande	i	praktiken.	Det	bedömer	vi	leder	till	
ett	tolkningsövertag	från	Servicekontorets	sida,	eftersom	Servicekontorets	tolkning	är	det	enda	som	
finns	dokumenterad.	Detta	i	sin	tur	innebär	risker	för	att	fokus	kommer	bort	från	det	kommun-
övergripande	perspektivet.		

Vår	bedömning	är	att	det	saknas	en	tydlig	central	styrning	av	området	som	tydliggör	ansvar	och	roller	
för	de	berörda	nämnderna.	Kommunstyrelsens	ärendeberedning	i	samband	med	ärendet	2017	där	
fullmäktige	fattade	beslut	om	en	gemensam	koncernpolicy	visar	på	brister,	vilket	i	sin	tur	förstärker	
vår	bedömning	om	en	svag	central	styrning	av	området.		

Vår	bedömning	är	att	avsaknaden	av	den	centrala	styrningen	gör	att	beställarnämnderna	inte	har	
tillräckligt	tydligt	uppdrag	att	ta	fram	några	styrdokument	för	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	
hanteras.	Det	är	Kommunstyrelsen,	inom	ramen	för	sitt	ansvar	för	att	leda	och	samordna	förvalt-
ningen	av	kommunens	angelägenheter	och	att	ha	uppsikt	över	övriga	verksamhet,	som	borde	ha	
vidtagit	åtgärder	för	att	utveckla	en	kommungemensam	styrning	för	modellen.	Inom	detta	ansvar	
ryms	att	ta	den	ledande	rollen	och	tydliggöra	berörda	nämnders	ansvar	och	befogenheter	för	att	
agera	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	Samtidigt	bedömer	vi	att	Tekniska	nämnden,	
Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
har	ett	ansvar	för	att	stödja	Kommunstyrelsen	genom	att	utforma	riktlinjer	för	de	egna	
verksamheterna	för	att	tydliggöra	hur	modellen	ska	hanteras	i	det	dagliga	arbetet	och	därmed	bidra	
till	att	en	kommungemensam	styrmodell	kommer	på	plats.	Vi	vill	dock	betona	vikten	av	att	detta	
arbete	sker	genom	en	centralt	styrd	process,	där	det	övergripande	perspektivet	tas	i	beaktande.		
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Mot	ovan	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	förstärker	sin	uppsikt	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.	Inom	
ramen	för	detta	rekommenderar	vi	att	Kommunstyrelsen	påbörjar	ett	arbete	där	en	
kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	utförarmodellen	och	där	både	
beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	tydliggörs.	

• Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	
styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	påbörjar	ett	internt	arbete	med	att	utforma	riktlinjer	
för	hur	verksamheterna	ska	agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.		

8.3. Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	
utförarmodell	ska	fungera?	

Iakttagelser	

Som	det	framgår	av	beskrivningen	under	föregående	frågor,	saknas	det	i	princip	styrdokument	som	
reglerar	eller	beskriver	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	fungera	i	verksamheterna.		

Vår	genomgång	av	befintliga	dokument	visar	att	endast	ett	fåtal	handlingar	kan	anses	ha	relevans	för	
hanteringen	modellen.	Dessa	är	inte	heller	direkt	avsedda	att	styra	just	beställar-	utförarmodellen	
som	sådant,	men	berör	områden	såsom	inköp	och	upphandling	och	kan	därför	inte	uteslutas	att	de	
har	relevans	för	granskningen:	

• Regler	för	upphandling	
• Riktlinjer	för	uppföljning	av	utförare	av	kommunal	verksamhet	
• Policy	för	koncerninköp	
• Reglemente	för	servicenämnden		

En	genomgång	av	ovan	nämnda	handlingar	visar	att	inga	av	dessa	innehåller	någon	vägledning	om	
hur	beställar-	utförarmodellen	ska	fungera.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Granskningen	visar	att	det	inte	finns	några	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	fungera.	

Vår	rekommendation	är	därför	att		

• Kommunstyrelsen	påbörjar	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	
som	beskriver	ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	
för	Servicenämnden.	Detta	är	nödvändigt	för	att	i	ett	kommande	steg	utforma	ändamåls-
enliga	styrdokument	som	reglerar	hur	modellen	ska	fungera	i	praktiken.	Det	är	nödvändigt	
att	arbetet	med	att	utforma	styrdokumenten	genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncern-
nyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommun-
styrelsen.		
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8.4. Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	
Stad?	

Iakttagelser	

Entreprenader	har	sedan	införandet	av	modellen	varit	ett	område	där	modellen	tillämpats.	
Intervjuerna	med	beställarna	visar	också	att	det	är	ett	område	där	man	sedan	länge	har	skaffat	
erfarenhet	av	att	arbeta	med	beställningar	både	gentemot	externa	leverantörer	och	gentemot	
Servicekontoret.	Entreprenadområdet	kännetecknas	också	av	att	Servicekontoret	inte	kan	erbjuda	
samtliga	tjänster	som	kommunen	har	behov	av.	Både	de	beställande	verksamheterna	och	
Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	de	har	en	god	kännedom	om	marknaden	och	
om	de	gällande	prisnivåerna.		

Tekniska	förvaltningen	uppgav	i	samband	med	granskningen	att	verksamheten	köper	tjänster	inom	
följande	verksamheter:	Driftavtal	gata;	Driftavtal	park;	Investeringar	gata;	Investeringar	park.	

Tekniska	förvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	LOU	ska	
göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Driftavtalen	är	delvis	
upphandlade	i	konkurrens,	men	vissa	områden	är	beställda	från	Servicekontoret,	utifrån	resultaten	
från	de	genomförda	upphandlingarna.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	har	i	detta	sammanhang	främst	behov	av	tjänster	för	att	sköta	
idrottsanläggningar.		

Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	
LOU	ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Intervjun	som	vi	
genomförde	med	förvaltningschefen	visar	att	verksamheten	främst	vänder	sig	till	Servicekontoret	för	
att	beställa	vaktmästartjänster.	Städning	av	några	lokaler	har	upphandlats	externt.	Vidare	
samarbetar	verksamheten	med	de	idrottsföreningar	som	nyttjar	lokalerna,	vilka	för	en	kostnad	som	
är	under	marknadspris	åtar	sig	viss	skötsel	av	lokaler.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Lokalförsörjningsförvaltningen	köper	in	entreprenader	för	både	underhåll	av	befintliga	lokaler	och	
ny-	och	tillbyggnad	av	fastigheter.		

Lokalförsörjningsförvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	LOU	
ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Vid	vår	intervju	uppgav	
förvaltningschefen	att	verksamheten	i	praktiken	upphandlar	allt	genom	att	gå	ut	med	förfrågning.	
Servicekontoret	lämnar	anbud	på	de	arbeten	där	de	har	kompetens	och	om	de	vinner	uppdraget	
behandlas	de	precis	som	vilken	annan	extern	leverantör	som	helst.	Det	händer	dock	att	inga	anbud	
lämnas	och	i	detta	fall	ser	man	Servicekontoret	som	ett	självklart	alternativ.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Mark-	och	exploateringsavdelningen	vid	Stadsledningskansliet	har	behov	av	tjänster	för	exploatering.			
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Mark-	och	exploateringsavdelningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	
LOU	ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Enligt	intervjun	
genomförs	upphandlingar	ibland	men	den	senaste	tiden	har	man	vänt	sig	till	Servicekontoret	i	många	
fall.	Någon	systematik	i	när	upphandlingar	genomförs	finns	inte,	men	man	uppgav	att	
Servicekontoret	anlitas	på	grund	av	tidsbrist,	eftersom	det	är	mer	tidskrävande	att	genomföra	en	
extern	upphandling.	Samtidigt	uttryckte	tjänstepersonen	en	osäkerhet	om	det	är	korrekt	att	vända	
sig	till	Servicekontoret.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Borås	Energi	och	Miljö	AB	upphandlar	entreprenadtjänster	inom	VA-området.		

Bolagets	praxis	är	att	alltid	genomföra	en	extern	upphandling,	där	kommunens	Servicekontor	ses	
som	en	av	de	möjliga	leverantörerna.		

Bolagets	ägardirektiv	innehåller	ingen	skrivning	som	berör	kommunens	beställar-	utförarmodell.	
Samtidigt	betonar	ägardirektivet	att	optimeringar	i	bolagets	verksamhet	inte	får	påverka	kommunens	
totala	organisation	negativt.		

Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	de	förväntas	erbjuda	beredskap	för	
situationer	där	externa	leverantörer	inte	kan	förväntas	agera	eller	erbjuda	tjänster	inom	befintlig	
tidsram.	Övriga	verksamheter	beskrev	också	Servicekontoret	som	kommunens	beredskaps-
förvaltning.	Servicekontoret	har	detta	uppdrag	beskrivet	i	sitt	avtal	med	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
samt	i	förfrågningsunderlagen	som	beskriver	uppdragen	om	drift-	och	underhållsentreprenad	för	
trafikytor	i	centralorten	(som	Tekniska	förvaltningen	ansvarar	för)	samt	om	lokalförsörjning	(som	
Lokalförsörjningsförvaltningen	ansvarar	för).	Det	finns	inga	ytterligare	dokument	kring	Service-
kontorets	uppdrag	för	beredskap.	Beställarverksamheterna	åsidosätter	beställar-	utförarmodellen	i	
dessa	situationer	och	vänder	sig	till	Servicekontoret	som	det	självklara	valet.		

Samtidigt	förklarade	man	från	Servicekontorets	sida	att	det	finns	ett	behov	att	upprätthålla	en	grund-
volym	för	verksamheten	för	att	kunna	erbjuda	denna	typ	av	beredskap,	i	form	av	personalresurser	
men	också	utrustning	och	kompetens.	Problemet	som	man	ser	är	att	det	inte	finns	några	garanterade	
volymer	och	att	det	inte	finns	en	särskild	ersättning	för	att	erbjuda	beredskapstjänst.	Som	en	lösning	
på	detta	är	Servicekontoret	av	åsikten	att	driftsuppdrag	inte	bör	konkurrensutsättas	för	att	få	
möjlighet	att	bibehålla	kompetens	inom	både	drift	och	projekt.		

En	genomgång	av	Servicenämndens	styrdokument	(reglemente,	budget)	samt	kommunens	Risk-	och	
sårbarhetsanalys	visar	att	det	inte	finns	ett	uppdrag	från	Kommunfullmäktige	givet	till	Service-
nämnden	att	erbjuda	beredskapstjänst.	Samtidigt	uppgav	både	beställarna	och	Servicenämnden	
själva	vid	intervjuerna	att	man	anser	att	Servicekontoret	har	detta	uppdrag.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	tillämpningen	av	modellen	inom	entreprenader	inte	visar	någon	systematik.	
Modellen	tolkas	och	tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna.	Att	modellen	tillämpas	olika	i	
verksamheterna	leder	till	en	risk	att	koncernnyttan	inte	sätts	i	fokus	utan	modellen	tolkas	och	
tillämpas	efter	verksamheternas	egna	syften.		

Att	modellen	tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna	riskerar	också	att	upphandlingsprocessen	inte	
är	transparent	och	att	kommunens	agerande	utåt	blir	oförutsägbar.	Detta	i	sin	tur	kan	verka	
kontraproduktivt	i	ett	sammanhang	där	man	strävar	efter	att	förstärka	konkurrensen.		
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Vidare	bedömer	vi	det	vara	en	brist	att	Servicekontorets	uppdrag	att	erbjuda	beredskap	inte	är	
centralt	styrt	från	kommunledningen,	som	en	del	av	att	tillgodose	kommunens	totala	behov	av	
beredskap.	De	befintliga	uppdragsdokumenten	är	upprättade	för	att	lösa	enskilda	förvaltningars	
eventuella	behov	snarare	än	kommunens	totala	behov	av	beredskap.	Avsaknaden	av	centrala	
styrningen	i	denna	fråga	riskerar	att	leda	till	allvarliga	brister	vid	en	extraordinär	händelse.	Samtidigt	
försvårar	det	Servicenämndens	möjlighet	att	ändamålsenligt	kunna	planera	och	styra	sin	verksamhet.	

Vår	rekommendation	är	därför	att		

• Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	
styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	utformar	riktlinjer	för	hur	beställar-	utförarmodellen	
ska	tillämpas	i	deras	verksamheter,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	upphandling	
ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

• Kommunstyrelsen	följer	upp	och	leder	detta	arbete	för	att	säkerställa	att	det	kommun-
övergripande	perspektivet	tas	i	beaktande.		

• Kommunstyrelsen	utreder	och	förtydligar	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	
träda	in	som	leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	
kunna	uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.	Vidare	bör	Kommunstyrelsen	säkerställa	att	Kommunfullmäktige	
förtydligar	detta	uppdrag	i	Servicenämndens	reglemente.		

8.5. Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	
området	i	Borås	Stad?	

Iakttagelser	

I	motsats	till	entreprenadområdet,	är	de	administrativa	områdena	som	ingår	i	Servicekontorets	
ansvar	relativt	nyligen	tillförda.	Tjänsterna	inom	detta	område	inkluderar	IT-service,	löneservice,	
redovisningstjänster	och	telefoni.	

Både	de	beställande	verksamheterna	och	Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	
man	inte	har	någon	kännedom	om	den	externa	marknaden	och	om	de	gällande	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna.	Någon	systematisk	bevakning	eller	undersökning	om	marknaden	finns	inte	
och	planeras	inte	heller.	Intervjuerna	med	de	centrala	aktörerna	som	formellt	gör	beställningarna	av	
de	administrativa	tjänsterna	uppgav	att	det	inte	finns	några	planer	på	att	försöka	beställa	dessa	
tjänster	från	externa	leverantörer.	

Servicekontoret	uppgav	vid	intervjun	att	de	upplever	att	beställarna	inte	har	tillräcklig	kompetens	när	
det	gäller	kravställning	och	behovsbeskrivning	vid	beställning	av	de	administrativa	tjänsterna.	
Samtidigt	nämnde	flera	av	de	intervjuade	tjänstepersoner	som	representerar	användarna	av	de	
administrativa	tjänsterna	att	man	inte	upplever	att	det	finns	en	beställning	från	deras	sida	över-
huvudtaget.	Som	en	intervjuperson	uttryckte	det	”vi	får	ta	vad	vi	får”	(gällande	arbetsplats	inklusive	
datorutrustning).	Verksamheterna	som	använder	tjänsterna	deltar	inte	heller	i	förhandlings-
upphandlingen	av	administrativa	tjänster	utan	detta	görs	centralt	genom	stadsledningskansliet.	
Servicekontoret	påpekade	att	det	finns	en	förvaltningsgrupp	som	bestämmer	innehållet	i	arbets-
platsen	inklusive	datorutrustning.	Denna	förvaltningsgrupps	är	bemannad	av	förvaltningarna	samt	
Stadsledningskansliet	tillsammans	med	Servicekontoret.	

Flera	intervjupersoner	nämnde	att	de	som	användare	inte	hade	möjlighet	att	få	insyn	i	eller	att	kunna	
påverka	prisnivåerna	för	de	administrativa	tjänsterna.	Det	nämndes	också	i	detta	sammanhang	att	
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man	upplever	det	som	ett	problem	att	Servicenämnden	har	ett	resultatkrav.	Intervjupersonerna	
ansåg	att	Servicenämndens	prissättning	för	administrativa	tjänster	kan	påverkas	av	detta	krav,	då	
mindre	lönsamma	projekt	inom	entreprenad	tros	balanseras	genom	att	sätta	priset	högre	för	de	
administrativa	tjänsterna.	Flera	intervjupersoner	menade	att	det	saknas	transparens	i	prissättningen	
och	i	redovisningen	av	de	olika	affärsområdenas	resultat.	I	kommunens	årsredovisning	för	2018	
redovisas	Servicenämndens	resultat	som	en	totalsumma	och	inte	uppdelat	för	entreprenad	
respektive	administrativa	områden.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Granskningen	visar	att	inom	det	administrativa	området	är	tillämpningen	av	beställar-	
utförarmodellen	likartad	i	hela	kommunen.	Vi	bedömer	att	det	inte	finns	en	konkurrensutsättning	
när	det	gäller	det	administrativa	området,	utan	modellen	är	en	interorganisatorisk	lösning	för	hur	de	
berörda	tjänsterna	hanteras	i	kommunen.	Detta	i	sin	tur	leder	till	att	vi	bedömer	det	inte	tillämpas	en	
tydlig	beställar-	utförarmodell	med	syfte	att	främja	kostnadsmedvetenhet	och	effektivitet	inom	det	
administrativa	området.		

Vi	bedömer	att	det	saknas	kunskap	om	den	externa	marknaden	och	om	prisbilden,	både	hos	
beställarna	och	hos	Servicenämnden.	Denna	brist	leder	till	att	de	beställande	verksamheterna	inte	
kan	avgöra	om	de	av	Servicenämnden	erbjudna	kvalitén	och	de	satta	prisnivåerna	är	fördelaktiga	
eller	inte.	Därför	upplever	inte	beställarna	att	de	över	huvud	taget	upphandlar	tjänsterna	vilket	
bidrar	till	att	de	inte	agerar	som	beställare.		

Att	prissättningen	för	de	administrativa	tjänsterna	inte	upplevs	som	transparent	bedömer	vi	vara	en	
brist.	Därför	bedömer	vi	det	vara	önskvärt	att	Servicenämndens	ansvarsområden	–	entreprenad	och	
administrativa	tjänster	–	hanteras	som	olika	ekonomiska	enheter	med	en	tydlig	redovisning	av	
områdenas	egna	resultat,	för	att	främja	transparensen	och	tilliten	till	beställar-	utförarmodellen	inom	
organisationen.		

Mot	ovan	bakgrund	är	vår	rekommendation	att		

• Kommunstyrelsen	initierar	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	
tydliggöra	om	det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	
ska	det	göras	med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	Om	konkurrensutsättning	ska	ske	med	
hjälp	av	modellen	bör	vidare	åtgärder	vidtas	för	att	implementera	modellen	i	sin	helhet	i	
detta	område.	För	det	behöver	Kommunstyrelsen	och	de	övriga	beställarnämnderna	inskaffa	
kunskap	om	den	rådande	marknadssituationen	för	de	berörda	tjänsterna,	för	att	ha	en	
möjlighet	till	att	göra	relevanta	jämförelser	och	för	att	säkerställa	att	gällande	pris-	och	
kvalitetsnivåer	är	rimliga	och	marknadsmässiga.	Om	utredningen	visar	att	de	administrativa	
tjänsterna	inte	ska	konkurrensutsättas	borde	detta	tydliggöras	genom	att	avgränsa	detta	
verksamhetsområde	från	entreprenadtjänsterna.		

• Servicenämnden	tydliggör	hur	prisnivåerna	för	de	administrativa	tjänsterna	sätts	och	
dokumenterar	detta	samt	gör	denna	dokumentation	tillgänglig	för	beställarna.	

• Kommunstyrelsen	ser	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	det	
säkerställer	tillräcklig	transparens	och	spårbarhet.	
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8.6. Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?	

Iakttagelser	

Under	granskningens	gång	kunde	vi	inte	finna	några	styrdokument	som	beskriver	när	en	beställar-
nämnd	ska	vända	sig	till	Servicekontoret	eller	när	en	konkurrensutsatt	upphandling	ska	genomföras.	
De	olika	verksamheterna	har	olika	rutiner	för	hur	beställningar	hanteras:	

• Tekniska	förvaltningen	–	genomför	upphandlingar	för	vissa	områden,	men	inte	för	alla.	Till	
exempel	tjänster	i	innerstaden	som	förhandlingsupphandlas	från	Servicekontoret	utan	
konkurrensutsättning.	

• Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	–	genomför	sällan	konkurrensutsatta	upphandlingar,	utan	
förhandlingsupphandlar	från	Servicekontoret,	men	har	även	samarbete	med	idrotts-
föreningar	för	vissa	tjänster.		

• Lokalförsörjningsförvaltningen	–	genomför	nästan	alltid	upphandlingar.		
• Mark-	och	exploateringsavdelningen	–	genomför	upphandlingar	ibland	men	den	senaste	

tiden	har	man	vänt	sig	till	Servicekontoret	i	de	flesta	fallen.		
• Borås	Energi	och	Miljö	AB	–	genomför	alltid	konkurrensutsatt	upphandling.	

De	interna	beställningarna	från	Servicekontoret	görs	genom	en	så	kallad	förhandlingsupphandling	
mellan	Servicekontoret	och	beställande	verksamhet.	Det	finns	inga	styrdokument	som	reglerar	hur	
denna	process	ska	genomföras,	men	anges	av	de	intervjuade	vara	ett	samtal	där	beställarna	agerar	
som	kravställare.	Servicekontoret	anger	i	sitt	svar	att	förhandlingsupphandling	följer	nästan	samma	
process	som	vid	en	extern	upphandling,	det	vill	säga	det	tas	fram	förfrågningsunderlag,	behovs-
beskrivning,	kontrollplaner,	mm.	Samtidigt	säger	man	att	denna	process	ger	större	utrymme	för	
eventuella	framtida	ändringar	vid	behov.		

Genomförda	förhandlingsupphandlingar	dokumenteras	vid	Servicekontoret	på	samma	sätt	som	
andra	upphandlingar	där	Servicekontoret	lämnar	anbud,	där	beställare,	anbudssumma	och	
beställningsdatum	eller	alternativt	avslagsdatum	framgår.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	det	inte	finns	några	dokumenterade	riktlinjer	som	reglerar	hur	beställarna	ska	
agera.	Avsaknaden	av	tydliga	regler	gör	att	processen	med	beställningar	inte	är	transparent	och	
förutsägbar.	Denna	brist	påverkar	Servicekontoret	och	deras	möjlighet	till	långsiktig	planering.	Vidare	
finns	det	en	risk	för	att	kommunen	förlorar	trovärdighet	hos	externa	leverantörer.	Därför	bedömer	vi	
det	vara	av	vikt	att	tydliga	kommungemensamma	riktlinjer	tas	fram.	Återigen	vill	vi	betona	att	
processen	bör	vara	centralt	styrd	för	att	fånga	upp	det	kommungemensamma	perspektivet,	men	
med	beaktande	av	beställarnämndernas	behov	och	nuvarande	rutiner.	

Mot	denna	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	tar	fram	kommunövergripande	styrdokument	som	inkluderar	riktlinjer	för	
när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	

• Beställarnämnderna	stödjer	kommunstyrelsen	i	detta	arbete	genom	att	dokumentera	
gällande	rutiner.	Detta	arbete	är	också	av	vikt	för	att	verksamheterna	ska	få	tydliga	regler	för	
när	en	upphandling	ska	initieras.	

• Servicenämnden	stödjer	kommunstyrelsens	arbete	genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	
för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	förhandlingsupphandlingar).		
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8.7. Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-
utförarmodell?	

Iakttagelser	

Som	det	framgår	i	beskrivningen	av	våra	iakttagelser	i	fråga	1	så	finns	det	en	allmänt	vedertagen	bild	
om	modellen,	trots	att	den	inte	finns	dokumenterad.	Intervjuerna	visar	att	modellen	anses	vara	
uttryck	för	en	politisk	vilja	och	resultatet	av	politiska	förhandlingar	och	som	sådan	inte	är	en	fråga	för	
förvaltningarna	att	diskutera.			

Intervjuerna	visar	vidare	att	förhållningssättet	skiljer	sig	från	person	till	person,	från	förvaltning	till	
förvaltning.	Det	finns	verksamheter	som	anser	att	modellen	är	nödvändig	och	har	en	stark	påverkan	
på	externa	aktörer	och	även	är	en	faktor	för	att	hålla	lägre	prisnivåer.	Samtidigt	menar	andra	att	det	
faktum	att	Servicenämnden	har	ett	resultatkrav	leder	till	brist	på	transparens	för	vad	verksamheterna	
betalar	för	och	hur	Servicenämnden	beräknar	kostnader	främst	för	de	administrativa	tjänsterna.	Det	
har	också	nämnts	att	Servicekontorets	viktigaste	roll	är	att	hjälpa	till	i	akuta	lägen	då	externa	
leverantörer	inte	kan	förväntas	ställa	upp	på	samma	villkor.		

Bedömningar	

Vi	hänvisar	till	våra	bedömningar	och	rekommendationer	som	beskrivs	i	tidigare	frågor.	

8.8. Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som	
utförare?	

Iakttagelser	

Intervjuerna	tyder	på	att	beställande	nämnder	och	bolag	är	nöjda	med	Servicekontorets	tjänster.	
Samtliga	tillfrågade	menade	att	Servicekontoret	agerar	professionellt	och	levererar	tjänster	enligt	
beställning.	Intervjusvaren	visar	också	att	man	upplever	i	många	fall	att	Servicekontoret	är	lätt	och	
smidigt	att	samarbeta	med	eftersom	man	är	en	del	av	samma	organisation	med	gemensamma	mål	
och	intressen.		

Våra	iakttagelser	visar	att	det	generellt	anses	vara	viktigt	och	värdefullt	att	Servicekontoret	”ställer	
upp	när	det	behövs”,	även	i	situationer	som	man	inte	kan	kräva	av	externa	leverantörer.	Det	anses	
vidare	vara	positivt	att	processen	vid	beställning	från	Servicekontoret	är	mindre	tidskrävande	än	en	
extern	upphandling.			

Granskningen	visar	vidare	att	Servicekontorets	leveranser	vid	entreprenadtjänster	följs	upp	och	
utvärderas	på	samma	sätt	som	externa	leverantörer.	Vad	gäller	de	administrativa	tjänsterna	upplevs	
inte	Servicekontoret	som	en	leverantör	på	samma	sätt.			

Bedömningar	

Vår	bedömning	är	att	det	finns	en	positiv	bild	av	Servicekontoret	hos	de	beställande	verksamheterna.	

Gällande	de	administrativa	tjänsterna	bedömer	vi	att	det	finns	ett	behov	för	förtydligande	av	
rollerna,	både	för	beställarna	men	också	för	Servicekontorets	del.		

I	övrigt	hänvisar	vi	till	de	bedömningar	och	rekommendationer	som	beskrivs	i	tidigare	frågor.	



	

	 18	

8.9. Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	
beställare?	

Iakttagelser	

Servicekontoret	har	vid	flera	tillfällen	påpekat	att	det	saknas	en	central	styrning	av	beställar-	
utförarmodellen	(till	exempel	i	sina	riskanalyser	och	i	sin	skrivelse	till	Kommunstyrelsen).	Under	
intervjuerna	nämndes	att	de	otydliga	rollerna	påverkar	verksamheternas	engagemang	för	att	agera	
som	beställare.		

Vad	gäller	entreprenadverksamheterna	sade	tjänstepersoner	från	Servicekontoret	vid	vår	intervju	att	
beställarna	är	professionella	och	kunniga	i	sakfrågor.		

Vad	gäller	de	administrativa	tjänsterna	menade	Servicekontorets	tjänstepersoner	att	det	saknas	
beställarkompetens	och	resurser	på	beställarsidan	inom	IT-området	både	vad	gäller	tjänsternas	
innehåll	och	kvalitet.	Gällande	löneservice	och	redovisning	så	har	man	historiskt	haft	ett	nära	
samarbete	mellan	de	berörda	tjänstepersonerna	på	beställar-	respektive	utförarsidan.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	de	brister	som	beskrivs	tidigare	i	denna	rapport	rörande	otydlighet	med	
modellens	syfte,	med	beställarnas	roller	och	praktiska	riktlinjer	för	hur	de	ska	agera	påverkar	
beställarnas	agerande	negativt.		

Mot	denna	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	tar	fram	kommunövergripande	styrdokument	som	inkluderar	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.		

9. Sammanfattade	bedömningar	
Granskningens	syfte	är	att	följa	upp	de	tidigare	revisionsgranskningarna	som	bland	annat	påpekat	
avsaknad	av	styrning	av	beställar-	utförarmodellen	samt	att	bedöma	hur	väl	modellen	tillämpas	idag.		

Granskningen	förutsätter	att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	vilket	vi	under	
granskningens	gång	ifrågasatte.	Avsaknaden	av	dokumentation	kring	modellen,	om	dess	syfte	samt	
avsaknaden	av	uppdrag	till	berörda	nämnder	och	utformningen	av	gällande	reglemente	för	
Servicenämnden	signalerar	att	någon	beställar-	utförarmodell	inte	finns.	Samtidigt	agerar	såväl	
kommunens	tjänstemannaledning,	Servicekontorets	ledning	och	de	beställarverksamheter	som	
berörs	av	granskningen	som	om	det	funnits	en	beställar-	utförarmodell.	Därför,	med	hänsyn	till	de	
starka	organisationskulturella	signalerna,	gjorde	vi	bedömningen	att	modellen	bör	anses	existera,	
även	om	den	i	dagsläget	inte	lever	upp	till	lagstiftningens	intentioner	(som	beskrivs	under	avsnitt	7	
Revisionskriterier).		

Svaren	på	revisionsfrågorna	belyser	väl	att	några	större	förbättringar	inte	har	skett	sedan	de	förra	
revisionsgranskningarna.	Den	centrala	styrningen	är	nästintill	obefintlig.	Kommunstyrelsen	brister	i	
sitt	ansvar	att	leda	och	samordna	kommunens	angelägenheter.	Det	ligger	ett	stort	ansvar	på	
Kommunstyrelsen	för	samordning	av	sådana	frågor	som	berör	flera	nämnders	verksamheter,	vilket	
beställar-	utförarmodellen	gör.	Inom	ramen	för	sin	uppsiktsplikt	ska	Kommunstyrelsen	göra	
påpekanden	till	ansvariga	nämnder	om	de	brister	i	sin	styrning	av	verksamheten,	vilket	inte	heller	har	
skett.	Därför	bedömer	vi	att	Kommunstyrelsen	också	brister	i	att	uppfylla	sin	uppsiktsplikt.	Vidare	ska	
Kommunstyrelsen	väcka	och	bereda	sådana	ärenden	till	Kommunfullmäktige	som	är	av	större	
betydelse	för	kommunen.	Vad	gäller	beställar-	utförarmodellen	så	visar	granskningen	att	det	saknas	
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ett	politiskt	förtydligande	som	beskriver	syftet	och	målet	med	modellen.	Kommunstyrelsen	bedöms	
därför	också	ha	brustit	i	sitt	ansvar	att	bereda	ärendet	till	Kommunfullmäktige.	

Servicenämnden	bedöms	vara	den	drivande	aktören	för	att	få	modellen	att	fungera.	Samtidigt	ges	
Servicenämnden	inte	tillräckligt	tydliga	styrsignaler	vilket	försvårar	deras	arbete.	Den	ekonomiska	
styrningen,	genom	att	lägga	ett	resultatkrav	på	Servicenämnden,	bidrar	till	att	försämra	koncern-
nyttotänkandet	i	organisationen	som	helhet.		

Beställarnämnderna	(Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden	och	Lokalförsörjnings-
nämnden)	bedöms	brista	i	sin	styrning	av	de	egna	verksamheterna	genom	att	inte	ha	ändamålsenliga	
styrdokument	för	att	ange	riktlinjer	för	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	hanteras	praktiskt	i	
respektive	förvaltning.	Styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	bedöms	agera	enligt	gällande	lagar	för	
kommunala	aktiebolag	genom	att	konkurrensutsätta	samtliga	i	denna	granskning	berörda	
upphandlingar.		

Vad	gäller	frågan	hur	väl	beställar-	utförarmodellen	tillämpas	idag	visar	granskningen	att	det	ges	stort	
tolkningsutrymme	för	hur	modellen	ska	tillämpas,	främst	hos	beställarnämnderna,	vilket	vi	menar	är	
ett	resultat	av	avsaknaden	av	tydliga	styrsignaler.	Därför	är	vår	bedömning	att	modellen	tillämpas	i	
olika	hög	utsträckning.	Beträffande	entreprenadtjänsterna	tillämpas	modellen	mer	konsekvent.	
Beträffande	de	administrativa	tjänsterna	bedömer	vi	att	modellen	är	att	ses	som	en	intern	
organisationslösning	snarare	än	en	modell	som	skapar	kostnadsmedvetenhet.		

Sammanfattningsvis	lämnar	vi	följande	rekommendationer:	

Till	Kommunstyrelsen:		

• att	ta	initiativ	till	ett	ärende	i	fullmäktige	för	att	intentionen	och	syftet	med	beställar-	
utförarmodellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• att	förstärka	uppsikten	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.		
• att	påbörja	ett	arbete	där	en	kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	

utförarmodellen	och	där	både	beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	
tydliggörs.	

• att	påbörja	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	som	beskriver	
ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	för	
Servicenämnden.	Kommunstyrelsen	bör	också	ta	fram	kommunövergripande	styrdokument	
som	inkluderar	riktlinjer	för	när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	
Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	Styrdokumenten	bör	även	inkludera	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.	
Det	är	nödvändigt	att	arbetet	med	att	utforma	styrmodellen	och	styrdokumenten	
genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncernnyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	
arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommunstyrelsen.		

• att	utreda	och	förtydliga	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	träda	in	som	
leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	kunna	
uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.		

• att	initiera	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	tydliggöra	om	
det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	ska	det	göras	
med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	
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• att	se	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	den	säkerställer	tillräcklig	
transparens	och	spårbarhet.	

Vi	rekommenderar	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	
samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB,	under	tillsyn	och	ledning	av	Kommunstyrelsen,	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	utformning	av	riktlinjer	för	hur	verksamheterna	ska	
agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	genom	att	utforma	riktlinjer	för	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	tillämpas	i	verksamheterna,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	
upphandling	ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

Vi	rekommenderar	Servicenämnden	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	tydliggöra	hur	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna	sätts	och	dokumentera	detta	samt	göra	denna	dokumentation	
tillgänglig	för	beställarna.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	ta	fram	kommungemensamma	styrdokument	
genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	
förhandlingsupphandlingar).		

	

	

Malmö,	2019-09-	

Qualitarium	AB	

	

	

Teodora	Heim		 Roland	Svensson	
av	SKYREV	certifierad	kommunal	yrkesrevisor		 Kvalitetssäkrare	
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Bilaga	1	–	Genomförda	intervjuer	
	

I	samband	med	granskningen	har	intervjuer	genomförts	den	7	augusti	och	den	15	augusti	i	Borås.	De	
intervjuade	är:	

Tjänstepersoner	från	Stadsledningskansliet	i	ledande	befattningar	(kommunchef,	ekonomichef,	
finanschef,	personalchef	och	upphandlingschef)	

Förvaltnings-,	avdelnings-	och/eller	enhetschefer	från	Servicekontoret,	Tekniska	förvaltningen,	
Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	och	Mark-	och	exploateringsenheten	

IT-strateger	från	Stadsledningskansliet	

Tillförordnad	verkställande	direktören	för	Borås	Energi	och	Miljö	AB	

	

	

		
	

	

	

	



Borås Stads revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel Fax 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 54 033-35 71 57

GRANSKNING AV  BESTÄLLAR- 
UTFÖRARMODELLEN I BORÅS STAD

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som Stadsrevisionen 
genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. 

Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentioner. 
Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga brister vid 
en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/förvaltningar som 
gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna är så omfattande att 
Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsenlig.. 

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppsikt 
inom området och arbetar fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för beställar- utförarmodellen. 
Kommunstyrelsen behöver även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och utforma en 
kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a beskriver ansvar, roller och förväntningar 
för de nämnder som omfattas.

Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden behöver enligt 
Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar- 
utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som 
beställare gentemot Servicenämnden. Som en del av arbetet behöver respektive nämnd verka för att det 
förtydligas när extern upphandling ska initieras respektive när Servicekontoret ska/bör anlitas.

Stadsrevisionen vill framhålla att ovanstående åtgärder är angelägna för att utveckla en ändamålsenlig 
beställar- utförarmodell som lever upp till kommunallagens intentioner. Det är enligt vår bedömning 
nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande nämnder 
samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
 
Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från Tekniska 
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden emotses senast 2020-01-31.

Bill Johansson    
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2019-10-14

Tekniska nämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
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Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning 
2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämndens delegationsordning har reviderats. De större 
förändringarna är: 

Layouten är ändrad och följer nu Borås Stads grafiska regler. Mindre 
redaktionella justeringar har gjorts såsom ändring av titlar och förenklade 
formuleringar. Även förtydligande av text i det inledande avsnittet Anvisningar 
– delegationsordning, med ny rubriksättning. Ändringar har också gjorts utifrån 
vad som anses vara ren verkställighet.          

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Tekniska nämndens delegationsordning 2020-01-29                                 
 

 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning 
2020 
Större justeringar som gjorts: 

- Ändrad layout som följer Borås Stads grafiska regler 

- Mindre redaktionella justeringar såsom ändring av titlar, förenklade 
formuleringar 

- Förtydligande av text i det inledande avsnittet Anvisningar – 
delegationsordning, med ny rubriksättning och följande tillägg; 
”delegationsbeslut eller ren verkställighet”, ”upphandlingsärenden”, 
”skolskjutsärenden” och ”förkortningar”   

- Postöppning: öppning av digital post tillagd 

- Ersättningsanspråk: belopp höjt från 5% av tröskelvärdet till 10% 

- Anbudsöppning borttaget – detta sker hos Koncerninköp    

- Arbetsmiljö: beslut som är ren verkställighet är borttagna 

- Färdtjänst: beslut om att återkalla tillstånd – beslutsfattare ändrad till 
Tekniska nämnden  

- Avtal: beslut om leasingavtal borttaget då detta inte ligger inom 
Tekniska nämndens ansvarsområde 

- Trafikärenden: beslut om nyttokort och ändring av in- och utfart är 
tillagda 

- Nytillkommet avsnitt i delegationsordningen: Skolskjutsärenden 

 

 
 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef  
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Anvisningar - delegationsordning 
 
Med stöd av reglemente för Borås Stads Tekniska nämnd lämnar nämnden rätt för förtroendevald och tjänsteperson att fatta beslut i de grupper av ärenden 
och i den omfattning som anges i denna delegationsordning.  
 
I delegationsordningen anges vilken/vilka beslutsnivåer som kan fatta beslut i en viss grupp ärenden. I delegationernas anvisningskolumn anges beslutsrättens 
omfattning eller begränsningar. I denna kolumn kan även förekomma vissa förutsättningar för utövande av beslutsrätten. Gemensamt för alla beslutsfattare 
gäller att delegationen endast omfattar det egna ansvarsområdet (såväl ekonomi som personal). Samtliga delegationer gäller under förutsättning att utfärdade 
författningsbestämmelser, avtal och övriga riktlinjer för verksamheten iakttages. 
 
Frågor av principiell, prejudicerande eller särskilt viktig natur underställes Tekniska nämnden.  
 
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas har ordförande delegation att fatta beslut. Ärendet ska anmälas till nämnden. 
 
Framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige eller yttrande med anledning av överklagande av nämndens beslut skall underställas Tekniska nämnden. 
 
Delegerad beslutsrätt får utnyttjas endast inom ram för beviljade anslag. 
 
Beslut eller ren verkställighet     
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet.  Beslut kan enligt kommunallagen bara fattas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse/nämnder, partsammansatta organ eller av delegat med stöd av delegation. Vid beslut finns tolkningsutrymme och möjlighet för 
beslutsfattaren att välja olika alternativ. Beslut kan alltid överklagas. De befogenheter och därtill hörande verkställighetsbeslut som en tjänsteman har inom 
ramen för sina löpande arbetsuppgifter omfattas inte av någon delegation i delegationsordningen. Dessa befogenheter och beslut utgör ren verkställighet.     
Gränsen mellan beslut och ren verkställighet går inte att dra med exakthet, men kännetecknande för ett beslut i kommunalrättslig mening är bland annat av 
att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra självständiga överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet finns 
inte något större utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Beslut av rent förberedande eller verkställande art får inte överklagas.    
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut innebär ett beslutsfattande på Tekniska nämndens vägnar. Därför måste besluten anmälas vid Tekniska nämndens nästkommande 
sammanträde på ett sätt som anges i delegationsordningen. Ärenden som kan hänföras till förvaltnings- och verkställighetsåtgärder skall inte anmälas till 
Tekniska nämnden. 
 
 



Delegationsordning fastställd 2020-XX-XX 6 (24) 4 

Befattningar och delegater 
Ställföreträdare för förtroendevald och tjänsteperson har samma beslutsrätt som den ställföreträdde skulle ha haft. Nämndens delegation är lägsta beslutsnivå 
och får inte delegeras vidare. 
I denna delegationsordning innefattar befattningen avdelningschef också chef för Ekonomifunktionen och HR-funktionen. 
Budgetansvarig syftar till såväl chefer som medarbetare med ekonomiskt ansvar.  

Inträdesordning vid förfall 
Enhetschef för underställd personal. 
Avdelningschef för enhetschef.  
Förvaltningschef för avdelningschef. 
Ställföreträdande förvaltningschef för förvaltningschef 
Ordföranden eller vid dennes förfall 1:e vice ordföranden, vid dennes förfall 2:e vice ordföranden, har rätt att inträda vid förfall för varje delegationsansvarig. 

När ordförande är delegat inträder vid förfall vice ordförande som ersättare. När ordföranden och 1:e vice ordföranden tillsammans är delegat inträder vid 
förfall av Tekniska nämndens 2:a vice ordförande varvid dock vid beslut en av de båda ordinarie delegaterna skall vara närvarande. Vid förfall för 
tjänstepersonsdelegat inträder närmast överordnad som delegat i de fall vikarie inte finns förordnad.  

Upphandlingsärenden 
Delegationen avser upphandling och ianspråktagande av i budget eller i särskilt beslut för ändamålet anvisade medel. Beloppsgränser gäller ej vid avrop mot 
tidigare upprättade ramavtal. 

Anskaffning av vara eller tjänst inom ramen för beviljat anslag som ej är att hänföra till upphandling enligt denna delegation skall beaktas som ren 
verkställighet. I dessa fall gäller samma beloppsgränser som i denna delegation. 

Direktupphandling max sammanlagt värde under budgetåret av viss typ av vara/tjänst för den upphandlande myndigheten. 

Skolskjutsärenden 
Skolskjutsbeslut hanteras på uppdrag av Grundskolenämnden. 
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Förkortningar 
AB Allmänna bestämmelser 
AML Arbetsmiljölag (1977:1160) 
FFF      Förordning om flyttning av fordon (1982:198) 
FVL  Förvaltningslagen (2017:900) 
FML     Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358) 
FtjL      Lag om färdtjänst (1997:736) 
LAS      Lag om anställningsskydd (1982:80) 
LFF      Lag om flyttning av fordon (1982:129)  
LOU  Lag om offentlig upphandling (2016:1145) 
MBL  Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) 
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
RftjL     Lag om Riksfärdtjänst (1997:735)  
TEN     Tekniska nämnden 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
TraF     Trafikförordningen (1998:1276) 
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 

till nämnd 
Anvisning 

 
1. Ärendehantering 

 
1.1  Underteckna skrivelser och handlingar 

  
 

  

1.1.1 Underteckna skrivelser och handlingar för 
Tekniska nämnden 

  Ordförande  Kontrasignering av 
förvaltningschef 

1.1.2 Underteckna skrivelser och handlingar 
för Tekniska förvaltningen 

  Förvaltningschef  Kontrasignering av respektive  
avdelningschef 

1.1.3 Underteckna skrivelser och 
handlingar för avdelning inom 
Tekniska förvaltningen 

  Avdelningschef  Kontrasignering av respektive 
handläggare 

1.1.4 Utkvittera värdepost   Ekonomichef   Gäller ej rekommenderade anbud 

1.2  Postöppning     

1.2.1 Öppning av fysisk post    Receptionist 
 Nämndsekreterare 

 Medgivandeavtal ska upprättas vid  
personadresserad post 



Delegationsordning fastställd 2020-XX-XX 9 (24) 

Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

1.2.2 Öppning av inkommen e-post till 
tekniska@boras.se och 
tek.diarie@boras.se  

Nämndsekreterare 
Receptionist  

1.3  Ersättningsanspråk 

1.3.1 Besluta om ersättningsanspråk från 
personal och allmänhet upp till 10% 
av tröskelvärdet (se bilaga) för varor 
och tjänster     

Förvaltningschef  Listas I samråd med kommunens 
stadsjurister 

1.4  Bidrag 

1.4.1 Ansökan om statsbidrag och andra 
bidrag 

Avdelningschef 

1.4.2 Utbetalning av bidrag Avdelningschef Se även punkt 13.1 

1.5  Offentlighet- och sekretess 

mailto:tekniska@boras.se
mailto:tek.diarie@boras.se
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

1.5.1 Prövning om utlämnande av offentlig 
handling 

TF (1949:105) 
OSL (2009:400) 

Förvaltningschef 
Avdelningschef rörande 
handlingar inom 
respektive område 

Listas vid 
avslag 

Skriftligt beslut med 
besvärshänvisning ska utfärdas 

2. Attest

2.1 För kontroll av ekonomiska 
transaktioner. 

Tvåhandsprincipen gäller för alla 
fakturor. 

Se särskilt beslut i TEN av 
besluts- och 
behörighetsattestanter samt 
ersättare 

I enlighet med Borås Stads regler 
för intern kontroll samt 
attestreglemente 

Lista över besluts- och 
behörighetsattestanter upprättas 
varje räkenskapsår av 
ekonomifunktionen 

2.2 För kontroll av periodiska fakturor med 
autoattest godkännes dessa inom satta 
beloppsgränser. 

Beloppsgränser sätts av beslutsfattare. 

Utanför satta beloppsgränser gäller 
ovanstående kolumn. 

 Avdelningschef Signering av avdelningschef på 
utdragna listor ur 
ekonomisystemet  
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

3. Avtal

3.1 Upplåtelse för jakt, fiske, uthyrning av 
kommunens fastigheter och lokaler som 
förvaltas av Tekniska nämnden och 
övrigt t.ex. bete, mark för tillfälliga 
aktiviteter. 

Avdelningschef park- och 
skogsavdelningen 

Beslut om nya 
objekt/arrendatorer fattas av 
TEN 

3.2 Ge tillstånd för tillfälliga aktiviteter, t.ex. 
styrning av schaktmassor, ”kvistkort” 
etc. 

Enhetschef 
skogsavdelningen 
Skogstekniker 
Tekniker park- och 
skogsavdelningen 

3.3 Försäljning av varor och tjänster, taxor 
inom park- och skogsavdelningen. t ex 
skogsprodukter, arbeten utförda av 
OSA-enheten 

Enhetschef skogsenheten 
Enhetschef OSA-enheten 

3.4 Försäljning av utrangerat material  Ekonomichef Försålt material ska antecknas i 
inventarieförteckning och 
godkänns av förvaltningschef 

Utanordning av köp sker genom 
chef för ekonomi-funktionen 
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

 
4. Upphandling/inköp 

4.0.1 Upphandling/inköp av tjänster, material 
och varor inom ramen för anvisade 
driftanslag. 

 
 LOU (2016:1145)  Budgetansvarig 

 

 
 
 

 Enligt budgetansvar  

4.1 Förvaltningsupphandlingar – varor och 
tjänster 

 
 

 
 

4.1.1 Driftentreprenader över flera år som 
sammantaget överstiger 1 
tröskelvärde/år (se bilaga). 

 
 Tekniska nämnden 

 
 
 

4.1.2 Vid anbudsupphandling intill ett belopp 
om 5 tröskelvärden (se bilaga) för varor 
och tjänster per upphandlingstillfälle, 
exkl. mervärdesskatt 

 

 

 

 

 
 Ordförande och 
 1:e vice ordförande 

 Listas  
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

4.1.3 Vid anbudsupphandling intill ett belopp 
om 1 tröskelvärde (se bilaga) för varor 
och tjänster per upphandlingstillfälle, 
exkl. mervärdesskatt 

 
 Förvaltningschef  Listas Anskaffning av vara eller tjänst 

inom ramen för beviljat anslag 
som ej är att hänföra till upp- 
handling enligt denna delegation 
skall beaktas som ren 
verkställighet. I dessa fall gäller 
samma beloppsgränser som i 
denna delegation 

4.1.4 Vid anbudsupphandling intill ett belopp 
om 50% av tröskelvärdet (se bilaga) för 
varor och tjänster per 
upphandlingstillfälle, exkl. 
mervärdesskatt. 

 
 Avdelningschef  Listas  

4.1.5 Vid anbudshandling intill ett belopp om 
15% av tröskelvärdet (se bilaga) för 
varor och  tjänster per 
upphandlingstillfälle, exkl. 
mervärdesskatt 

 
15 kap. § 3 LOU  
(2016:1145) 

 Enhetschef  Listas Direktupphandling max 
sammanlagt värde under 
budgetåret av viss typ av 
vara/tjänst för den upphandlande 
myndigheten 

4.2  Byggentreprenader 
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

4.2.1 Vid anbudsupphandling intill ett belopp 
om 20% av tröskelvärdet (se bilaga) för 
byggentreprenader per 
upphandlingstillfälle, exkl. 
mervärdesskatt 

Gäller 
byggentreprenader 
Definition 2 kap. 3 § 
LOU (2016:1145) 

 Ordföranden och 
 1:e vice ordföranden 

 Listas  

4.2.2 Vid anbudsupphandling  intill ett belopp 
om 5 % av tröskelvärdet (se bilaga) för 
bygg- entreprenader per 
upphandlingstillfälle, exkl. 
mervärdesskatt  

  Förvaltningschef  Listas  

4.2.3 Vid anbudsupphandling om intill ett 
belopp om 2 % av tröskelvärdet (se 
bilaga) för bygg- entreprenader per 
upphandlingstillfälle, exkl.  
mervärdesskatt  

  Avdelningschef  Listas  

 
5. Personal 

5.1 Fastställa befattningsbeskrivning 

 

 

  Förvaltningschef  Ej att förväxla med  
arbetsinstruktion 
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

5.2 Anställande av personal (tillsvidare) 
(Dock ej avdelningschef) 

 § 4 mom 1 AB   Förvaltningschef  Handläggs av närmast överordnad 
chef i samråd med HR-chef 

5.3 Anställa timpersonal  § 4 mom 3 AB  Närmast överordnad chef  Handläggs av närmast överordnad 
chef i samråd med HR-chef 

5.4 Antaga anvisad personal vid OSA-
enheten 

  Enhetschef OSA-enheten   

5.5 Beslut om förtroendevalds deltagande i 
kurser, konferenser och studieresor 

 § 7 AB  Ordförande  Gäller ej: 
- då traktamente ej utgår 
- kurser anordnade av Borås Stad 

5.6 Beslut om förvaltningschefs deltagande i 
kurser, konferenser och studieresor 

 § 7 AB  Stf förvaltningschef   

5.7 Beslut om övrig personals deltagande i 
kurser, konferenser och studieresor 

 § 7 AB Närmast överordnad chef   

5.9 Beslut om krav på sjukintyg från första 
sjukdagen för samtliga anställda 

 

 § 28 mom 2 AB  Närmast överordnad chef   I samråd med HR-chef 
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

5.10 Skriftlig varning  § 11 AB  Förvaltningschef  I samråd med HR-chef och 
närmast överordnad chef. 

5.11 Beslut om arbetstagares ledighet med 
lön (enskild angelägenhet) 

6 kap. § 32 AB HR-chef    

5.12 Beslut om ledighet för facklig 
förtroendeman 

FML (1974:358) HR-chef   I enlighet med delegation från 
kommunstyrelsen 

5.13 Varsel och underrättelse om avsked 
eller uppsägning av personliga skäl 

§ 30 LAS (1982:80) Förvaltningschef  I samråd med HR-chef och 
närmast överordnad chef 

5.14 Beslut om avsked eller uppsägning 
av personliga skäl 

§§ 7–10 LAS 
(1982:80) 

Förvaltningschef  I samråd med HR-chef och 
närmast överordnad chef 

5.15 Omplacering 

 

 

 § 6 mom 1 AB   Förvaltningschef  I samråd med HR-chef och 
närmast överordnad chef 
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

 
6. Arbetsmiljö 

6.1 Se till att gällande 
arbetsmiljödelegationer klart visar vem i 
organisationen som ansvarar för varje 
typ av fråga 

 AFS 2001:1 6 §  Förvaltningschef   

 
7. Färdtjänst 

7.1  Beslut om tillstånd till färdtjänst § 6-9 FtjL 
(1997:736) 

Enhetschef 
Färdtjänsthandläggare 

Listas Överklagas genom 
förvaltningsbesvär  
(§ 16 FtjL (1997:736)) 

7.2  Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 
 
 

§ 4-7 RftjL 
(1997:735) 

Riksfärdtjänsthandläggare 
Riksfärdtjänstsamordnare 
Färdtjänsthandläggare 

Listas Överklagas genom 
förvaltningsbesvär  
(§ 13 RftjL (1997:735)) 

7.3 Beslut om återkallelse av tillstånd 

 

 

 

 

§ 12 FtjL (1997:736) 
§ 9 RftjL (1997:735) 

Tekniska nämnden  Överklagas genom 
förvaltningsbesvär  
(§ 16 FtjL (1997:736)) 
(§ 13 RftjL (1997:735)) 
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd   

Anvisning 

7.4 Beslut om ändring av föreskrift eller 
villkor i enskilda beslut som innebär 
inskränkning 

§12 FtjL (1997:736) 
§9 RftjL (1997:735) 

Avdelningschef  Överklagas genom 
förvaltningsbesvär  
(§16 FtjL (1997:736)) 
(§13 RftjL (1997:735)) 

7.5 Yttrande till Förvaltningsdomstolar vid 
överklagande gällande beslut om färdtjänst 
och riksfärdtjänst fattade av tjänsteperson 

 

 

 Närmast överordnad chef 

  

 Bereds av färdtjänst- eller 
riksfärdtjänsthandläggare 

7.6 Prövning av att överklagande inkommit i 
rätt tid 

§44-45 FVL 
(2017:900) 

Avdelningschef   

 
8. Skolskjuts 

8.1 Beslut om tillstånd till och från 
grundskola 

10 kap. §32 
Skollagen 
(2010:800) 

Skolskjutshandläggare  Överklagas genom 
förvaltningsbesvär/laglighets-
prövning 
(§5 kap 28 Skollagen (2010:800)) 

8.2 Beslut om tillstånd till och från 
grundskola i annan kommun 

10 kap. §33 
Skollagen 
(2010:800) 

Skolskjutshandläggare  Överklagas genom 
förvaltningsbesvär/laglighets-
prövning 
(§5 kap § 28 Skollagen 
(2010:800)) 
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

8.3 Yttrande till Förvaltningsdomstolar vid 
överklagande gällande beslut om 
skolskjuts 

 Närmast överordnad chef  Överklagas genom 
Förvaltningsbesvär/ 
laglighetsprövning  

Bereds av skolskjutshandläggare 

 
9. Markupplåtelser 

9.1 Yttrande till polismyndigheten rörande 
upplåtelser för allmänna politiska möten 

 Ordförande och 
1:e vice ordförande 

Listas  

9.2 Yttranden till polismyndigheten rörande 
upplåtelser (exkl. politiska möten) av Stora 
Torget samt allmän platsmark för kiosker 

 Förvaltningschef Listas  

9.3 Yttranden till polismyndigheten rörande 
korttidsupplåtelser, yttranden till 
Samhällsbyggnadsnämnden rörande 
långtidsupplåtelser, beslut rörande 
korttids-  upplåtelser i tätorterna där 
polismyndigheten jämlikt 3 kap 1 § 
ordningslagen ej är tillståndsgivande 
myndighet 

 

 Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

9.4 Yttranden till polismyndigheten rörande 
upplåtelser avseende upplag, bodar, 
byggnadsställningar och dylikt, inom 
gatuavdelningens verksamhetsområde 

 Enhetschef projekterings- 
och entreprenadenheten 

Listas Yttrande samordnas med park- 
och skogsavdelningen vid behov. 

9.5 Yttranden till polismyndigheten rörande 
upplåtelser avseende upplag, bodar, 
byggnadsställningar och dylikt, inom park- 
och skogsavdelningens 
verksamhetsområde 

 Enhetschef parkenheten Listas Yttrande samordnas med 
gatuavdelningen vid behov. 

 
10. Trafikärenden 

10.1 
  
 Nyttokort  Trafikhandläggare vid 

trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

  

10.2  Ändring av in- och utfart 

 

 

 

 Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

10.3  Dispenser  13 kap. § 3 TraF 
(1998:1276) 

Trafikingenjör vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  

10.4 Lokala trafikföreskrifter  10 kap. TraF 
(1998:1276) 

Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  

10.5 Flytt av fordon  LFF (1982:129) och 
FFF (1982:198)  

Trafikingenjör vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  

10.5 Tillfälliga dispenser, förbud mot trafik 
med fordon eller visst slag av fordon samt 
stannande eller parkering 

10 kap. 14 § 1 TraF 
(1998:1276)  

14 kap. § 8 TraF 
(1998:1276)   

Trafikingenjör vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

 Listas  

10.6 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade  13 kap. § 8 TraF 
(1998:1276)  

 

Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

10.7 Yttrande till Länsstyrelsen över 
överklagande av beslut att avslå ansökning 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrade  

13 kap. § 8 TraF 
(1998:1276) 

Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

Listas  

10.8 Utfärdande av boendeparkeringstillstånd 

 

 Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som 
ansvarar för 
arbetsuppgiften 

 Listas  

10.9 Avvisning av försent inkommet 
överklagande 

 Förvaltningschef Listas  

10.10 Utplacering av trafiköar  Trafikingenjör vid 
trafikenheten som ansvarar 
för arbetsuppgiften 

  

11. Schaktanmälan 

11.1 Öppningsanmälan för schakt-arbeten om 
förläggning av kablar, ledningar och dylikt 

 Trafikhandläggare vid 
trafikenheten som ansvarar 
för arbetsuppgiften 

 I samråd med park- och 
skogsavdelningen vid behov 
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

 
12. Samhällsbyggnadsärenden 

12.1 Yttrande över remisser från   
Samhällsbyggnadsnämnden angående 
ansökningar om bygglov, tomtindelningar, 
avstyckningar mm. 

 Avdelningschef 
gatuavdelningen 

Listas I samråd med förvaltningens 
interna plangrupp 

12.2 Yttrande över förslag till detaljplaner för 
granskning 

 Förvaltningschef Listas I samråd med förvaltningens 
interna plangrupp 

12.3 Yttranden i detaljplaneärenden som 
handläggs med enkelt planförfarande 

 Förvaltningschef Listas I samråd med förvaltningens 
interna plangrupp 

13. Enskilda vägar 

13.1 Bidragsärenden avseende iståndsättning 
och nybyggnad av enskilda vägar i enlighet 
med av Kommunfullmäktige fastställda 
regler 

 

 

 Avdelningschef 
gatuavdelningen 

Listas  
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 Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anmäls 
till nämnd 

Anvisning 

14. Skadeståndsärenden 

14.1 Skadeståndsärenden hänförliga till 
Tekniska nämndens verksamhet 

 Förvaltningschef  
Stadsjurist 

Listas I samråd med Borås Stads 
stadsjurist 

15. Dataskyddsförordningen 

15.1 Informationssäkerhetsklassning enligt krav 
i Dataskyddsförordningen. Upprättande av 
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

 
 
 IT- och  GIS-samordnare   

 
 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sara Wingren 
Handläggare 
033 357430 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-01-29 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00026 1.1.3.0 
 

  

 

Besluts- och behörighetsattestanter 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna besluts-och behörighetsattestanter för 
2020 samt översänder beslutet till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Enligt Borås Stads attestreglemente framgår att respektive nämnd utser besluts-
och behörighetsattestanter samt eventuella ersättare för dessa. I bilagan framgår 
Tekniska nämndens besluts-och behörighetsattestanter för 2020.  

Nivåer: 

Upp till och med ett prisbasbelopp: ansvarig för ansvarskod 

Upp till och med tre prisbasbelopp: enhetschef för ansvarskod 

Upp till och med tio prisbasbelopp: avdelningschef för ansvarskod 

Obegränsat: Nämndens ordförande samt förvaltningschef               

Beslutsunderlag 
1. Besluts-och behörighetsattestanter 2020                                

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

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Sara Wingren, 033-35 74 30 
sara.wingren@boras.se 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-16 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Beslut-och behörighetsattestanter med beloppsgränser, 2020 
Ansvarsområde Ansvarskod Befattning Beloppsgräns 

Tekniska nämnden 15* Nämndsordförande Obegränsat 

Tekniska förvaltningen 15* Förvaltningschef Obegränsat 

 

Administration 

Ekonomi – 
förvaltningsövergripande 

15* Chef för 
Ekonomifunktionen 

10 PBB 

HR-funktion 150700 Chef för HR-funktionen 10 PBB 

 

Gatuavdelning 

Gatuavdelning 152* Avdelningschef 10 PBB 

Trafikenhet 152300 Enhetschef 3 PBB 

Trafik mm 152310 Trafikingenjör 1 PBB 

Projekterings-och 
entreprenadenhet 

1522*, 1524* Enhetschef 3 PBB 

Belysning 152210 Belysningsingenjör 1 PBB 

Dagvatten, trafiksignaler mm 152410 Entreprenadingenjör 1 PBB 

Beläggning mm 152420 Entreprenadingenjör 1 PBB 

Vinterväghållning, gaturenhållning 
mm 

152430 Entreprenadingenjör 1 PBB 

Parkering mm 152110, 
152440 

Trafikhandläggare 1 PBB 

  



Borås Stad 
Datum 
2020-01-16 

  
  

Sida 
2(2) 

 

 

Ansvarsområde Ansvarskod Befattning Beloppsgräns 

Park-och Skogsavdelning 

Park-och Skogsavdelning 154* Avdelningschef 10 PBB 

OSA-enhet 154100, 
154130 

Enhetschef 3 PBB 

OSA-enhet 154140 Enhetschef 3 PBB 

OSA-enhet 154150 Enhetschef 3 PBB 

Skogsenhet 154200 Enhetschef 3 PBB 

Naturvård 154300 Naturvårdskonsulent 1 PBB 

Parkenhet 154500 Enhetschef 3 PBB 

 

Persontransportavdelning 

Persontransportavdelning 158* Avdelningschef 10 PBB 

Skolskjutsenhet 158200 Enhetschef 3 PBB 

Färdtjänstenhet 158300 Enhetschef 3 PBB 

Beställningsenhet 158400 Enhetschef 3 PBB 

 

Tillfälliga ersättare – övertar behörighet likt den funktion som den ersätter 

Bokföringsorder inom nämndens ansvarområde - obegränsat belopp för chef för ekonomifunktion, 
ekonom samt ekonomiassistent 

 

 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-01-29 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00032 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 259 En koldioxidbudget för 
Borås Stad ska tas fram. (Budgetuppdrag 2019) 
Dnr TEN 2019-00759 
 

2. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-12-10 Inlämningsdatum för 
nämndernas lokalbehovsplaner 
Dnr TEN 2019-00762 
 

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01 § 519 Borås Stads 
personalpolitiska riktlinjer 
Dnr TEN 2020-00006 
 

4. Kommunstyrelsens skrivelse 2020-01-20 Svar på revisionsrapport: 
granskning av beställar-och utföraremodellen i Borås Stad 
Dnr TEN 2020-00043 
 

5. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2019-12-11 
 

6. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2019-12-18 
 

 

 
Jan Idehed  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef

 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-29 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
 
Upphandlingar 
Anbudsupphandlat: 
Objekt Konsult Summa 
Projektering av ny GC-
konsol under bro 15-47-
1 kv Kamelian 

ÅF Infrastructur AB 331 300 kronor  
(exkl. moms)  

 
 
Färdtjänst december, 2019 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 55 st 
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 22 st enstaka resor och generella 

beslut. 
Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

77 st 

 
Markupplåtelser  
Delegation nr 283/2019, 1-14/2020 
 
Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 83-87/2019, 1-2/2020 

Tillf Parkeringstillstånd Nr ---/2019 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 90/2019, 1-4/2020 

Handikapptillstånd Nr 193-202/2019, 1-5/2020 
(varav 0 st avslag, 15 st nya/förlängning ) 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 1-5/2020 

Dispenser Nr 18/2019, 1/2020 

Boendeparkering, Villastaden Nr 11/2019 (17 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 11/2019 (9 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 11/2019 (3 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 11/2019 (2 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 8-9/2019, ----/2020 

  

SUMMA: 38 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Granskning av detaljplan för Hulta, 
Klippingen 7 m.fl., Borås Stad 
(BN2018-756) 

Delegation nr 1/2020 

Yttrande rörande bygglov för 
påbyggnad av idrottshall på 
fastigheten Laxöringen 3 (BN 2019-
002041) 

Delegation nr 2/2020 

 
 

Enskilda vägar 

Delegation nr 1/2020 

 

 
 
Jan Idehed  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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