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Dnr KS 2020-00224 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 

Stads nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.       

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har vid granskning av nämndernas ärendeberedning undersökt 

om denna är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftarens krav. Granskningen 

har resulterat i en rapport och ett sammandrag daterat den 17 februari 2020. 

Kommunstyrelsens har uppmanats att avge sina synpunkter på rapporten senast 

den 30 september 2020.   

Kommunstyrelsens anser att tjänstemannaskrivelser ska vid beslutsärenden 

alltid utarbetas, för att öka transparensen och stärka förutsättningarna för att 

objektiva fakta presenteras.      

Ärendet i sin helhet 

Ärendeberedning 

Stadsrevisionen utförde motsvarande granskning av Kommunstyrelsens 

ärendehantering förra året. Kommunstyrelsen framförde, i yttrande den 17 juni 

2019, en del invändningar mot de slutsatser som Stadsrevisionen kom fram till i 

sin granskning. I nu aktuell rapport redovisas visserligen att Kommunstyrelsen 

har haft invändningar mot slutsatserna men inga av invändningarna redovisas 

eller kommenteras på annat sätt. På sätt anges i nu aktuell rapport baseras 

denna på väsentligen samma material som den förra och slutsatserna synes vara 

desamma. Något bemötande av Kommunstyrelsens kritik återfinns inte i 

rapporten. Kommunstyrelsen vidhåller vad som angav i yttrandet den 17 juni 

2019. 

Enligt 4 kap 20 § Kommunallagen får varje ledamot i nämnden väcka ärenden i 

nämnden. Det är således upp till nämndens ledamöter att väcka de ärenden var 

och en av dessa finner lämpligt. Något krav på kvaliteten eller formen för 

ärendens väckande finns inte. Med några få undantag är det således förbehållet 

ledamöterna, d v s förtroendevalda, att bestämma vilka ärenden som alls ska 

företas till nämnden. Det är därmed också rimligt att det är de förtroendevalda 

som bestämmer omfattningen av utredningen, som ligger till grund för 

kommande beslut i nämnden. Den formen som Stadsrevisionen förordar, med 

Bilaga till § 357 Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
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inledning och utredning av ärenden inklusive förslag till beslut, helt utan 

inblandning av de som har ensamrätten att sedan bestämma om ärendet alls ska 

väckas i nämnden och sedan beslutet, synes arbetskrävande.  

I Stadsrevisionens rapport slås i inledning fast att beslut i Kommunfullmäktige 

ska beredas före beslutsfattandet och att beredningen är reglerad i ”principiella 

lagar och förarbeten”. Vidare anges att beredningsprocessen ska vara 

transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka 

som har ansvaret för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet 

har beretts i olika led i organisationen. Det är korrekt att de flesta beslut i 

Kommunfullmäktige måste föregås av beredning. Det regleras i 5 kap 26 § 

Kommunallagen. Där anges att innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det 

ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av 

en fullmäktigeberedning. Därtill anges i 5 kap 28 § andra stycket 

Kommunallagen att styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om 

inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. Det är 

således viktigt att Kommunstyrelsen lägger fram ett förslag till beslut i 

Kommunfullmäktige, för de av Kommunstyrelsens ärenden som går dit. Vem 

som framställt yrkande i respektive nämnd och i styrelsen framgår uttryckligen 

av nämndens och styrelsens respektive protokoll. Något krav på att viss 

tjänstemannaberedning eller att det framgår vilken eller vilka tjänstepersoner 

som deltagit i beredningen inför Kommunstyrelsens förslag till 

Kommunfullmäktige finns inte.  

Trots avsaknad av lagstöd kring tjänstepersoners närvaro i Kommunstyrelsens 

beredning av ärenden slås i rapporten ändå fast att det är den anställda 

tjänstepersonen som ska ta fram underlag till de politiska besluten och 

underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se 

vilka sakliga och rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av 

beslut. Såvitt kan bedömas, baseras Stadsrevisionens slutsatser i denna del på 

uttalanden från kommittén ”En kommunallag för framtiden”, SOU 2015:24, 

där kommittéuttalanden, till stöd för förslaget att ge kommundirektören ett 

uttalat ansvar för att förse styrelsen med underlag till samtliga beslut och tillse 

att besluten sedan verkställs, citeras i Stadsrevisionens rapport. Denna del av 

kommitténs förslag togs emellertid bort i propositionen och kom inte heller att 

bli en del av Riksdagens beslut om ny Kommunallag. Det förefaller något 

oegentligt att hänvisa till ”lagstiftarens intentioner” och åberopa 

kommittéuttalanden, som aldrig lett till lagstiftning, när det är Riksdagen som är 

den lagstiftande församlingen. Det är nog oomtvistat att anställda 

tjänstepersoner i olika professioner ska utföra sina uppgifter de är anställda för 

och att allt det hjälper de förtroendevalda att fatta såväl lagliga som kloka 

beslut. Något lagkrav att anställda ska få sina åsikter eller sitt underlag redovisat 

finns det dock inte. Trots detta förekommer det, när tjänstepersonen anser det 

befogat, rena tjänstemannapromemorior i vissa ärenden. 

Det finns inte heller något lagstöd för viss kvalitet på beredningen, vilket även 

Stadsrevisionen redovisar i revisionsrapporten. 
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Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 

Den gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder togs fram i 

syfte att vägleda förvaltningarna i hur en beredningsprocess kan se ut och ska 

ses som en rekommendation. Rutinen är fastställd av Stadsdirektören och gäller 

för alla förvaltningar. Detta framgår på sidan två av rutinen samt att den är 

fastställd 6 maj 2019. 

Som Stadsrevisionen påpekar i sin rapport kan det enkelt uppfattas som att 

rutinen även gäller för nämnderna då det i ingressen av rutinen står ”Den 

gemensamma beredningsprocessen gäller för samtliga nämnder med 

Kommunstyrelsen som undantag”. Detta är givetvis olyckligt och 

Kommunstyrelsen tar till sig av kritiken. Vägledningen synes visserligen i 

huvudsak ha uppfattats som just en rekommendation, på sätt framgår av 

Stadsrevisionens genomgång av de olika nämndernas ärendehantering, men den 

kommer ändå att revideras. 

Nämndernas beredning 

Nämndernas beredning ser olika ut, eftersom förutsättningar skiljer sig mellan 

nämnderna. De två nämnder som konsekvent tillämpar tjänsteskrivelser, har 

verksamhet, som i huvudsak innefattar myndighetsutövning. Stadsrevisionens 

granskning innefattar visserligen inte den typen av ärenden, enligt ingressen till 

såväl den nu aktuella granskningen som förra årets granskning av 

Kommunstyrelsen, men inte ens för denna ärendetyp finns det, enligt 

Kommunstyrelsen, något lagkrav på tjänsteskrivelse. Dock torde utrymmet för 

varierade beslut, baserad på olikartad politisk uppfattning, vara starkt begränsat 

i ärenden om myndighetsutövning, varför skillnaden mellan ren tjänsteskrivelse 

och politiskt påverkad sådan blir väldigt liten. 

Rollfördelning  

Stadsrevisionen har på flera ställen angett att otydligheten om vem som har fört 

fram visst underlag till beslut gör deras arbete med att bedöma 

ansvarsutkrävandet otydlig. Kommunstyrelsen har svårt att se det problemet, 

eftersom det alltid är nämnden som har ansvaret för de beslut som fattas och 

att underlaget för beslutet är tillräckligt. För att förklara rollfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner i skrivelsemallen som används kan följande 

fastlås.   

Handläggare: Handläggaren är den som skriver fram ärendet, namnet på 

handläggaren står med för att kunna lämna upplysningar i ärendet. 

Förvaltningschef: Förvaltningschefen står med som verkställande av det fattade 

beslutet för sin förvaltning. 

Ordförande: Den som lägger förslaget till nämnden och som är ansvarig 

tillsammans med nämnden för beslutet. 

Borås Stads modell liknar i mångt och mycket en traditionell modell med 

tjänsteskrivelser men det är nämnden som bär ansvaret. 
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Tryckfrihetsförordningen, Arkivlagen och Arkivregler för Borås Stad 

Stadsrevisionen framför kritik mot att nämnderna bryter mot 

tryckfrihetsförordningen och arkivregler för Borås Stad. I rapporten hävdar 

Stadsrevisionen att nämnderna expedierar handlingar utan att dessa diarieförs 

eller anser dem som upprättade genom att publicera dem på Borås Stads 

webbplats. 

Stadsrevisionen hävdar att förhållandet strider mot tryckfrihetsförordningens 

bestämmelser om när handlingar skall anses upprättade. 

En skrivelse som ska till nämnden är ett politiskt förslag från ansvarig politiker. 

Datum för upprättande av en skrivelse är alltid satt till sammanträdesdagen. 

Innan det fattas beslut i nämnden är det ett yrkande, som kan återtas eller 

ändras av initiativtagaren (ansvarigt politiker). Formellt är det ett politiskt 

förslag, som får sin slutliga utformning först när beslut har fattats i nämnden. 

Det framgår av 5 kap. 67 § Kommunallagen. Protokoll ska för varje ärende 

redovisa vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka. I 

detta fall är det politiska förslag som kan tas tillbaka eller ändras under perioden 

de återfinns på Borås Stads webbplats fram tills att mötet har hållits, varför de 

inte diarieförs. 

För att öka transparensen och möjligheten för kommuninvånarna att följa 

sammanträdena publiceras handlingar till Kommunstyrelsen innan 

sammanträdena på Borås Stads webbplats. Såväl yrkande som beslut kan 

emellertid ändras fram till dess nämnden tar beslut, varför upprättandedatum 

sätts till sammanträdesdagen  

Det förhållandet att beslutsförslag med tillhörande underlag sänds till 

nämndens ledamöter inför sammanträdet innebär inte att handlingarna anses 

upprättade i Tryckfrihetsförordningens mening. Stadsrevisionens åsikt, att 

motsvarande handlingars publicering på kommunens webbplats medför att de 

kan anses expedierade och därmed upprättade, har dock visst fog för sig. 

Kommunstyrelsen anser dock att det, med stöd av Kommunallagens regler om 

vad som ska protokollföras i form av yrkanden och förslag (5 kap 67 §), finns 

sakligt fog att inte diarieföra förslag och yrkanden, som ännu inte fått sin 

slutliga utformning. 

Ärendehandbok, arbetsrutiner och processbeskrivningar 

Stadsrevisionen hävdar att avsaknaden av styrdokument och en tydlig ordning 

för ärendeberedningen försvårar allmänhetens insyn.  

Borås Stad har under 2017/2018 genomfört ett omfattande projekt inom den 

nämndadministrativa processen med byte av system och i samband med det sett 

över hanteringen av ärenden till samtliga nämnder. Det finns nu 

väldokumenterat hur detta ska genomföras genom rutiner, mallar, instruktioner 

och filmer. En stor utbildningsinsats har även genomförts i systemets 

handläggning och information genom nämndbesök. 
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Sammanfattande bedömning 

Kommunstyrelsen har uppfattningen att den beredning som idag finns inför 

beslut i nämnderna väl följer de regler som finns i Kommunallagen. Det är 

enligt 4 kap 20 § Kommunallagen ledamöterna i Kommunstyrelsen som väcker 

ärendena i styrelsen. Något lagstadgat kvalitetskrav på beredningen, som ligger 

till grund för besluten, finns inte. Kommunstyrelsen anser att det är effektivt att 

de förtroendevalda är delaktiga redan i ärendets inledning för att om möjligt 

undvika onödig administration. Därtill konstaterar Kommunstyrelsen att 

förvaltningen nyttjas väl för att ta fram underlag till beslut och att den av 

Stadsrevisionen uppmålade motsättningen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner inte finns. Tvärtom nyttjas tjänstepersonernas profession för att 

få fram så fullödiga beslutsunderlag som möjligt. Det är dock alltid nämnden 

som har ansvar för de beslut som fattas och att det finns tillräckligt och korrekt 

beslutsunderlag. Kommunstyrelsen har därför väldigt svårt att förstå 

Stadsrevisionens farhåga för att det blir otydligt från vem ansvar kan utkrävas. 

Den gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder togs fram i 

syfte att vägleda förvaltningarna i hur en beredningsprocess kan se ut och ska 

ses som en rekommendation. Kommunstyrelsen ambition är att revidera 

rutinen och sedan föreslå Kommunfullmäktige att fastslå den. I arbetet kommer 

även ingå att slå fast rollfördelningen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner vad gäller skrivelsemallen. 

Transparensen i ärendeberedningen och ett tydliggörande kring 

rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner krävs i 

ärendeskrivelserna. Där betraktaren kan känna sig säker att underlagen är 

sakliga, opartiska och baserade på en professionell sakkunskap med en allsidig 

belysning av de aktuella områdena. 

Dagens utformning och påverkan innebär de facto att det finns en politisk 

styrning av inriktning på beredningen. Detta leder i sin tur till att den allmänna 

bilden av ärendeunderlaget uppfattas som saklig och fredad, men är i själva 

verket en högst politiserat och riktad produkt. 

Kommunstyrelsens anser att tjänstemannaskrivelser ska vid beslutsärenden 

alltid utarbetas, för att öka transparensen och stärka förutsättningarna för att 

objektiva fakta presenteras, sedan föreligger det de politiska partierna att ta 

ställning i frågan. 

För nämndernas beredning kommer detta göra att det kommer finnas en 

fastslagen process för nämnderna. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder 

2. Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder   
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 



Bilaga till § 357 Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

KC4 Tilläggsförslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-21 
Svar på revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 

Vänsterpartiet ställer sig i sak bakom svaret på revisionsrapporten om ärendeberedningen i 
stadens nämnder. Vi uppskattar att styret har tagit till sig Vänsterpartiets förslag, då 
kommunstyrelsen 2019-06-17 behandlade svar på revisionsrapporten om kommunstyrelsens 
ärendeberedning, om att fastställa gemensamma rutiner för ärendeberedningen i stadens 
nämnder. En skillnad mellan vårt förslag då och styrets förslag idag är att vårt förslag innebar 
att frågan skulle lyftas i partiöverläggningarna inför nästkommande mandatperiod. Vi tycker 
fortfarande att detta är en viktig del av förslaget och väljer därför att ta fasta på den delen 
också här. Hur ärendeberedningen ska se ut behöver ha en bred förankring hos 
kommunfullmäktiges samtliga partier. Detta för att rutiner för hur ärenden bereds ska vara 
beständigt över tid och inte ändras med förändrade maktförhållanden i fullmäktige. 

Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet 

Att den gemensamma rutinen för nämndernas ärendeberedning lyfts i partiöverläggningar 
före den behandlas av kommunstyrelsen och fastställs av kommunfullmäktige 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Delårsbokslut, tertial 2, Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Delårsbokslut tom augusti 2020 godkänns och läggs till handlingarna med 
följande ändringar:     

Kommentaren till första uppdraget under rubriken Livskraftig stadskärna, 
Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler bostäder kan byggas 
längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten Borås, ändras till ”Uppdraget ska 
genomföras” samt att status T2 2020 för samma uppdrag ändras till ”Ej 
genomfört”.         

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen verksamhet Stadsledningskansliets ram har tom augusti 
utökats med 10,1 mnkr som följd av hanterandet av gymnasiemåltider i 
coronatider och lokal utveckling. Resultatet visar per augusti -0,4 mnkr. 
Resultatet innehåller obudgeterade upparbetade kostnader för rivning och 
sanering av Gässlösa. Prognos för 2020 sätts till -27 mnkr till följd av nyss 
nämnda Gässlösaprojektet. 

Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamhet visar per augusti ett 
resultat på +0,1 mnkr och en prognos för 2020 på -0,3 mnkr. 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-09-21
2. Skrivelse, 2020-09-21
3. Bilaga, Delårsbokslut, tertial 2, Kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 358 Delårsbokslut, tertial 2, Kommunstyrelsen



Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-09-21 
Initiativärende 

VD rekrytering 

I Borås Stad finns det en rutin där styrelserna för bolagen tvingas till att genomföra samråd 
med ägaren i samband med rekrytering av verkställande direktör.  

I Borås Stads gemensamma ägardirektiv för Borås Stads bolag framgår följande, 

” Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av respektive bolags styrelse 
efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet ska innefatta såväl 
förslag på kandidat som lönenivå och övriga anställningsvillkor och förmåner tillsammans 
med villkor för anställningens upphörande.” 

I ABL 8 kap. 27 § framgår att styrelsen är det organ som utser en verkställande direktör för 
att fullgöra de uppgifter som är ålagda av styrelsen. Det förefaller sig därmed naturligt att 
styrelsen, som ska agera kollegialt och utan partipolitiska ställningstaganden, är den instans 
som ensamt fattar beslut om rekrytering och val av VD. 

Genom att det gemensamma ägardirektivet stipulerar att Kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation, ett politiskt organ med representation från respektive parti, blir en 
del av rekryteringsprocessen föreligger det risk att andra ställningstaganden blir avgörande i 
samband med rekrytering. Detta riskerar att underminera styrelsens befogenheter i ett av 
styrelsens viktigaste uppdrag. 

I ett steg att professionalisera  bolagsstyrelserna företer det sig naturligt att de 
gemensamma ägardirektiven revideras, i enlighet med ärendets intentioner. 

Sverigedemokraterna föreslår Kommunstyrelsen att besluta, 

Att revidera Borås Stads gemensamma ägardirektiv för Borås Stads bolag i enlighet 
med ärendets intentioner. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd Ledamot, Kommunstyrelsen 

§ 362 Initiativärende: VD rekrytering
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-
Britt Eckerström (C) ”Serviceinsatser i privat regi” 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen bifallen.         

Sammanfattning 

Kerstin Hermansson och Maj-Britt Eckerström (C) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29 lämnat in förslaget att hänvisa 
äldre i behov av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnäratjänster 
och skapa ett ersättningssystem som fungerar som en voucher.  
Sedan motionen skrevs har ytterligare motioner inkommit till Vård och 
äldrenämnden inom näraliggande område, VAN 2018-00094 och 95 respektive 
2019-00037. Utöver dessa har nämnden gett Vård och äldreförvaltningen ett 
uppdrag att utreda förenklad biståndsbedömning samt hur det skulle kunna 
tillämpas. Arbetet har pågått under 2019 och beslut att fastställa regler för 
förenklat beslutsfattande togs vid sammanträdet 10 december 2019, VAN 2019-
00213.  

Nämnden fastställde reglerna om förenklat beslutsfattande avseende insatserna 
städ och tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 april 
2020 och ska utformas så att det ökar personens möjlighet att leva ett 
självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade insatser utförs och planeras. 

Förenklad biståndshandläggning tillämpas för individer från och med att 
personen fyllt 80 år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från och med 
75 års ålder. Efter handlagt ärende skickas en beställning till en utförare som kan 
vara privat eller kommunal beroende på utförare som individerna väljer. Insatsen 
digitalt stöd är dock en insats som enbart den kommunala verksamheten utför.  

Principiellt innebär förslaget att hänvisa äldre i behov av serviceinsatser till 
företag som erbjuder hushållsnära tjänster att en brukare kan välja utförare och 
utformning av biståndet vilket också de beslutade riktlinjerna innebär. Eftersom 
äldre i behov av insatser kan välja utförare för de beviljade insatserna liknar 

Bilaga till § 363 Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) ”Serviceinsatser i privat 
regi”



 

förenklat beslutsfattande på avgörande punkter förslaget att hänvisa äldre i behov 
av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnära tjänster. 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård och äldrenämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda frågan 
om förenklat biståndshandläggande och beredningsfasen är avslutad genom 
beslutet i december 2019. Nu väntar verkställighet av beslutet vilket innebär att  
motionen anses som besvarad.  

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att frigöra resurser inom 
hemtjänsten enligt motionens intentioner.  

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Serviceinsatser i privat regi, 2017-03-01 
  
 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 



Bilaga till § 363 Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) 
Serviceinsatser i privat regi

KU1 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-21 
Serviceinsatser i privat regi 

Vänsterpartiet vänder sig mot motionens intentioner att äldre ska ses som kunder på en 
marknad, inte som invånare med rättigheter. Den som vill och har råd att köpa RUT-tjänster 
kan redan idag göra så, men den som ansöker om stöd från hemtjänsten ska ha rätt till det och 
inte per automatik hänvisas till marknadslösningar. En undersköterska har dessutom 
kompetens inom vård- och omsorg vilket utgör ett mervärde för den äldre som får insatser. 
Kommunen behöver istället attrahera fler utbildade undersköterskor, så att alla äldre som har 
behov av hjälp kan få kvalificerad sådan. Vänsterpartiet vänder sig mot den sammanblandning 
av förenklad biståndsbedömning och RUT-tjänster som görs i styrets förslag. 

Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 
årsredovisning 2019 skickas till Stadsrevisionen.       

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning för 2019. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i 
huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, den nya lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR), Kommunallagen och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Man anser 
dock att årsredovisningen kan utvecklas när det gäller koncernperspektivet samt 
påpekar att uppfyllandegraden kan förbättras när det gäller mål/indikatorer och 
uppdrag. Upplysningar i form av noter/tilläggsupplysningar och analyser 
behöver även förbättras.            

Synpunkter om att säkerställa att årsredovisningen blir tillräckligt informativ för 
olika användare kommer tas i beaktande. En tydligare struktur, analys och ökad 
tillgänglighet ska eftersträvas, eftersom Stadsrevisionen bedömer att denna 
utvecklingsprocess är väsentlig. 

Ärendet i sin helhet 
Stadsrevisionen har gjort sin årliga granskning av Borås Stads årsredovisning. 

Från och med räkenskapsåret 2019 gäller en ny redovisningslag ”Lag (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning”, förkortad LKBR. Normgivande 
organ för kommunal redovisning är Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Med anledning av den nya redovisningslagen har RKR lämnat en ny 
rekommendation, nr 15, som beskriver hur förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen skall upprättas. Även stor del av övriga årsredovisningen styrs 
av RKRs rekommendationer, vilka Stadsrevisionen stämmer av mot hur väl 
Borås Stad följer dessa.  

Bilaga till § 367 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019
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Årets granskning är omfattande utifrån den nya lagen och man har även gjort 
en genomlysning av stadens pensionsredovisning. Granskningen är ett bra 
underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete med kommande årsredovisningar för 
att förbättra och utveckla redovisning och bokslutsinformation.  

Stadsrevisionen lämnar bl.a. följande bedömningar i rapporten: 

Förvaltningsberättelsen är till stora delar upprättad enligt RKRs nya 
rekommendation, men det finns förbättringsområden. Den nya lagen trycker på 
koncernperspektivet i första hand och här finns möjligheter att bättre analysera 
verksamhetens utveckling, resonemang kring risker samt även finansiella mål 
för koncernen. Riktlinjer saknas för god ekonomisk hushållning samt en 
utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Balanskravsutredningen bör förklaras tydligare och personalredovisningen 
saknar vissa uppgifter om sjukfrånvaro. 

När det gäller finansiella mål samt indikatorer och uppdrag noteras att flertalet 
inte uppnås och att detta är ett förbättringsområde. 

Resultaträkningen följer i stort RKRs rekommendationer utom när det gäller 
leasing/hyresavtal. 

Balansräkningen följer i stort RKRs rekommendationer, men det finns några 
avvikelser. Man påtalar att drift- och investeringsredovisningen saknar 
koncernperspektivet.  

Generellt saknar man noter, analys och övriga upplysningar samt att man bör 
anpassa årsredovisningen till en vidare målgrupp än Kommunfullmäktige 
genom tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i 
huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, LKBR, Kommunallagen 
och rekommendationer från RKR. 

Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och 
vill lämna följande yttrande/svar: 

• Det är första året som nya Redovisningslagen tillämpas på 
årsredovisningen. Koncernperspektivet är viktigt och kommer att 
utvecklas i kommande årsredovisning, inte minst gäller detta 
verksamhetsutveckling och riskhantering.  

• Strukturen på förvaltningsberättelsen kommer att ses över för att få 
ännu bättre överensstämmelse med RKR 15. 

• Ett arbete pågår med att ta fram ett styrdokument för finansiella mål för 
hela kommunkoncernen och mål för god ekonomisk hushållning. 

• De uppgifter som saknas i noter, upplysningar om t.ex. 
personalredovisning, pensioner och ansvarsförbindelser skall 
kompletteras och utvecklas. 
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• Synpunkter om att säkerställa att årsredovisningen blir tillräckligt 
informativ för olika användare kommer tas i beaktande. En tydligare 
struktur, analys och ökad tillgänglighet ska eftersträvas, eftersom 
Stadsrevisionen bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Missiv till granskningsrapport Borås Stads årsredovisning 2019, 200420 
2. Granskningsrapport ”Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019”
   

Beslutet expedieras till 
1. Borås Stads Revisionskontor 
 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 
 



Kommunstyrelsen 
2020-09-21 

SP2 Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna delar uppfattningen om att dricksvattenförsörjningen, en vital del i de 

grundläggande behoven hos kommuninvånarna, är av särskild vikt om säkerställande inför 

framtida samt nuvarande efterfrågan. Vi delar uppfattningen att det finns skäl, främst ur ett 

säkerhetspolitiskt perspektiv, att säkra en redundans för eventuella yttre och inre hot mot 

samhället. Av dessa, med flera, skäl väljer Sverigedemokraterna att ställa sig bakom 

förslaget om att fortsätta utredningarna om framtida dricksvattenförsörjning av Tolken. 

Sverigedemokraterna förespråkar dock i grunden en alternativ lösning, där den framtida 

dricksvattenförsörjningen säkras genom flera vattenreningsverk, med mindre kapacitet. Detta 

är en modell som tillämpas bland annat i Norge. En sådan strategi skulle troligtvis innebära 

en viss merkostnad över tid, men är ur ett säkerhets- och långsiktig finansiellt perspektiv ett 

bättre alternativ. Detta genom att flera, mindre vattenreningsverk sprider riskerna vid hot och 

ett mindre geografiskt område blir påverkat vid en eventuell händelse. 

Vi har dock erhållit material från Borås Energi- och Miljö AB som kraftigt försvårar en sådan 

strategi som Sverigedemokraterna förespråkar, varvid den mest lämpliga lösningen är den 

som bolaget nu presenterat. Då ärendet är av särskild karaktär kan vi inte redogöra för dessa 

anledningar av säkerhetsskäl inför allmänheten, och därigenom annars bilda opinion för 

annan lösning. 

Vidare är Borås Energi- och Miljö AB kraftigt belånat, vilket i sig är en risk dels mot bolaget 

men även mot kommunkoncernen i sin helhet. Bolagets framförhållning gentemot ägaren, 

kring kostnader och planering, har varit anmärkningsvärt bristfällig. Sverigedemokraterna 

förutsätter att det råder en god framförhållning kring miljardprojekt som Borås Stad ska 

förbinda sig till. Med anledning av detta riktar vi formellt kritik mot Borås Energi- och Miljö AB 

kring ärendeberedningen och framförhållningen gentemot ägaren.  

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 374 Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Remissvar: Regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021-2030 

Kommunstyrelsens beslut 
Översända skrivelsen till Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.      

Yttrandet i sin helhet 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på 
strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga 
regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål 
och prioriteringar fram till 2030. 
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för 
kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, 
akademi med flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för 
remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och 
utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.  

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret 
som möjligt. Svaret ska ta upp både det som Borås Stad ser som styrkor i 
strategin och det som behöver ändras. Motiveringen ska vara kortfattat. Västra 
Götalandsregionen önskar svar på följande frågor:  

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme

för omställning till ett hållbart samhälle?
• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är

viktigast för gemensamma insatser framåt?
• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för

gemensamma insatser för de kommande fyra åren?
• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till

strategins genomförande?
• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt

genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras?
Hur kan er organisation bidra?

Borås Stads svar: 
Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 

Bilaga till § 375 Remissvar: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
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Borås Stad tycker förslaget är bra men att det i fortsatt arbete måste tas hänsyn 
till pågående pandemin vars effekter vi inte sett slutet på. Pandemin har 
inneburit stora påfrestningar på samhället i stort. Strategin kommer säkert att 
behöva ta ställning till olika behov för att komma tillbaka till ett ”normaläge”. 
 
Tillväxt är grunden för välstånd och utveckling, lägre arbetslöshet och minskade 
klyftor och är således en förutsättning för att säkra finansieringen av samhällets 
kärnverksamheter. Därför måste arbetet mot en långsiktig och hållbar tillväxt ha 
hög prioritet. 
 
Det är bra att antalet prioriteringar har minskat mot nuvarande VG2020. Nu är 
det tydligare vilka prioriteringar och områden som vi behöver fokusera på och 
därmed bidra till ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle. 
 
 
Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 
föredöme för omställning till ett hållbart samhälle? 
Borås Stad vill självklart vara en del av omställningen till ett mer hållbart 
samhälle. Att stötta förmågan till innovativ omställning är vårt gemensamma 
mål för att vara en konkurrenskraftig och attraktiv region.  
Bra att det är förtydligat vad som i detta fall menas med hållbart samhälle – 
robust och sammanhållet – jämlikt och öppet – fossiloberoende och cirkulärt. 
Även implementeringen av Agenda 2030 blir en viktig pusselbit i det fortsatta 
arbetet för en omställning till ett hållbart samhälle. 
 
Samhällsutmaningar som gemensamt pekats ut i arbetet inför att förslaget 
arbetats fram och vad vi gemensamt behöver prioritera. 

• Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den 
biologiska mångfalden är hotad. Det ställer krav på att minska 
klimatpåverkande utsläpp inom bland annat transportsektorn.  

• Industrin är starkt internationellt beroende och den globala 
konkurrensen ökar. Utvecklingen inom digitalisering, automatisering 
och artificiell intelligens innebär behov av nya kompetenser.  

• Det finns en brist på arbetskraft inom privat och offentlig sektor, som 
riskerar att förvärras som följd av åldrande befolkning. Samtidigt saknar 
många arbete.  

• Invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig allt mer åt 
beroende på var i länet de bor.  

• De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många 
invånare känner sig inte delaktiga i samhället.  

• Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan 
godkända betyg. En större andel yngre än äldre är inte nöjda med livet 
och många lider av psykisk ohälsa.  

 
 
Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är 
viktigast för gemensamma insatser framåt? 
De långsiktiga prioriteringarna är bra och bygger alla på samverkan och 
gemensamma insatser. Efter pandemin kommer det säkert finnas ett ökat 
behov av att verkställa de långsiktiga prioriteringarna. Flera av de långsiktiga 
strategierna löser inte den enskilda kommunen själv utan det krävs samarbete 
över kommungränser, delregion och region. Även på nationell och 
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internationell nivå finns mycket kunskap som kan bidra till stärka de långsiktiga 
prioriteringarna på lokal och regional nivå. 
   
 
Bygga kompetens 

• I det nyligen antagna strategidokumentet Bildningsstaden Borås står det 
bl.a. I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och 
kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att 
göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 
bildningsstad. 

• Utbildning, kompetensförsörjning och det livslånga lärandet kopplat 
till arbetsmarknadens behov är en central del för att samhället ska 
utvecklas. 

• Fullföljda studier är nyckeln till det livslånga lärandet.  
 
Stärka innovationskraften 

• Offentlig och privat sektor i samverkan är viktigt för nya innovationer.   
• I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se 

resultat i form av en minskning av koldioxidutsläppen från 
energianvändningen med hela 40 procent från 1990. Det är vi stolta 
över, men arbetet måste ändå intensifieras. Därför har Borås Stad 
antagit en koldioxidbudget som visar att vi måste minska utsläppen av 
koldioxid med 16 procent per år för att nå Parisavtalets ambition om 
att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 
Borås Stad håller just nu på att uppdatera energi- och klimatstrategin 
och har där identifierat områdena byggnation, konsumtion och 
hållbara transporter som viktiga arbetsområden framöver. I det arbetet 
är det viktigt med regional samverkan både lokalt i Sjuhäradsregionen 
och i Västra Götaland, där vi redan har bra samverkansorgan. 

• Borås Stads näringslivsstrategi anger att hållbar tillväxt bygger på 
samverkan. Tillväxtarbetet i kommunen bygger på samverkan mellan 
näringsliv, akademi, medborgaren och kommunen. Människor möts i 
Borås Stad är en inriktning som beskriver vikten av att människor vill 
möta människor såväl i små som stora sammanhang. I möten med 
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och 
evenemang bidrar till en positiv bild av kommunen och stärker 
självkänslan. Företagandet växer genom samverkan. Borås Stads 
tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan 
näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till 
utveckling som skapar arbetstillfällen. Borås utvecklar sin framtid på 
arvet inom textil och handel. Borås har spetskompetens inom 
miljöteknik, textil utveckling, logistik och elektronisk handel. Vi 
sprider kunskap ut i världen och har ett stort internationellt utbyte 
inom handel, textil och forskning. 

 
Knyta samman Västra Götaland 

• I det pågående arbetet med ny järnväg mellan Göteborg-Borås är 
huvudsyftet att knyta ihop de båda städerna och delregionerna samt på 
sikt vill vi också arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion. En 
fortsatt utbyggnad av ny järnväg österut mot Jönköping via Ulricehamn 
är nästa steg för att förverkliga en än större arbetsmarknadsregion och 
knyta ihop två regioner. 
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• Tillgänglighet till arbete, utbildning, fritid och bostad innebär att den 
fysiska och digitala infrastrukturen behöver utvecklas. 

• Den enskilda geografiska platsens förutsättningar ska tas tillvara för att 
nå en önskad hållbar stads- och landsbygdsutveckling och är också 
grunden till ett närmande mellan stad och land.    

 
 
 
 
 
Öka inkluderingen 

• Boendesegregation måste brytas för att invånarna ska känna sig 
välkomna i samhällslivet.  

• Skola, kultur- och föreningslivet är ofta nyckeln för att förbättra 
inkluderingen i samhället.  

• Fler människor måste ha eget arbete och försörjning. Förutom egen 
försörjning bidrar detta till sociala nätverk, inflytande och delaktighet.   

 
 
Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 
De vägledande principerna är en given kraftsamling de närmsta åren, inte minst 
för en återgång till normalläge efter pandemin. I flera av de utpekade områdena 
finns behov av extra satsningar. Det är dock viktigt att inriktningarna, vid 
behov, ses över och revideras varje mandatperiod.  
   
Fullföljda studier 

• Resultaten för Borås Stads grundskolor visar generellt en stor variation 
mellan de olika skolorna. En förklaring är segregation, skillnaderna i 
resultat varierar mellan olika elevgrupper. 

• En kvalitetsrapport som initierats av Gymnasienämnden visar att det 
behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att stärka undervisning och 
resultat. Bland annat en inriktning på ämnet svenska som andraspråk. 
Utveckla huvudmannastöd till rektorerna gällande språkutvecklande 
arbetssätt och utveckla arbetet kring skolnärvaro. Erbjuda riktade 
insatser till skolor utifrån identifierade behov, exempelvis inom 
områdena flickors och pojkars resultat, likvärdig bedömning och 
lärmiljöer. 

• Ett än mer utvecklat samarbete mellan skola och sjukvård för att 
förbättra elevhälsan är viktigt för att elever ska nå bra studieresultat. 

 
 
Digitalisering 

• Digitaliseringen innebär en stor förändring av samhällets viktigaste 
dimensioner. Digitaliseringen är en avgörande pusselbit för tillväxt och 
hållbarhet, välfärd, jämlikhet samt också för trygghet och demokrati.  

• Arbetsmarknadens behov av kompetens inom digitalisering kommer att 
öka. Både näringslivet och den offentliga sektorn är beroende av 
välutbildad personal och därför är det viktigt med nära samarbete med 
akademin. 
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• Tillgång till digital information kräver att medborgarna har möjlighet till 
bra uppkoppling - både i tätort och på landsbygden. 

 
 
Elektrifiering 

• Elektrifieringen av fordon och industrin är viktigt för att minska 
klimatpåverkan. Fordonsindustrins pågående arbete med elektrifiering 
är dock inte den enda vägen att gå, även om den troligen blir än mer 
viktig. Förbränningsmotorn har sin roll men med andra förnybara 
bränslen såsom biogas och bränslen från t.ex. skogsavfall.  

• Ett väl utbyggt elnät som kan möta effektbehovet är avgörande för att 
elektrifieringen ska bidra till att uppnå klimatmålen. 

• Vid bostäder, arbetsplatser och andra viktiga målpunkter bör det finnas 
väl utbyggd laddinfrastruktur. Detta ställer ökade krav på fysisk 
planering och samarbete mellan kommun och näringslivet. 

• För att minska påverkan på miljön har Borås Stad initierat ett projekt 
tillsammans med näringslivet för att bidra till ett miljövänligare och 
tryggare centrum. Projektet som heter Good Goods har inneburit att en 
del paket- och varuleveranser i centrum sker med mindre elfordon. 
Nästa steg är att även en del av avfallstransporterna ska ske med 
elfordon. 

 
 
 
Cirkulära affärsmodeller 

• Cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi utmanar den traditionella 
linjära affärsmodellen många företag använder idag. Varor går från att 
linjärt produceras, konsumeras och kasseras till att cirkulärt produceras, 
användas, återanvändas och återvinnas. Ett kretslopp som ställer krav 
på allt från design och tillverkning till returhantering. Att byta från en 
linjär affärsmodell till en cirkulär ställer stora krav på producenten men 
också på mellanled och på konsumenten.  

• Bland annat arbetar Science Park Borås med cirkulär ekonomi 
tillsammans med Högskolan i Borås, RISE m.fl. där huvudfokus ligger 
på textil, konsumtion och samhällsutveckling. Dessa fokusområden är 
viktiga för Borås och visar hur traditionell textilindustri, handel och 
samhällsutveckling tagit ett steg framåt och bidrar till hållbara produkter 
och framtidens cirkulära ekonomi. 

• Konsumenten kommer också ställa högre krav på det som produceras 
och de tjänster som erbjuds så därför är näringslivets affärsmodeller och 
innovationer viktiga för att möta framtidens konsument.   

 
 
Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 
strategins genomförande? 
De vägledande principerna är bra och fångar ett invånarperspektiv och 
delaktighet som är viktigt för genomförandet. 

• Genom att ta tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter 
skapas en vi-känsla som innebär en stolthet över platsen. 

• Att invånarnas delaktighet och inflytande pekats ut så tydligt är en 
förutsättning för acceptans vid genomförandet. 
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• Att experimentera och testa för att lära och även få ta risken att 
misslyckas är en viktig del i lärandet.  

• Ibland är det viktigt att tala med en röst för att sätta Västra Götaland på 
kartan, speciellt i strategiska frågor som bidrar till samhällsutvecklingen i 
hela regionen. 

• Att förändra och ifrågasätta kräver mod men innebär också ofta 
framsteg och nya möjligheter till att möta framtiden.  

 
Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
Hur kan er organisation bidra? 

• Strategin ska genomföras med fokus på långsiktighet och samarbete. 
Borås Stad arbetar redan nu inom flera av prioriteringarna och vill 
självklart delge andra vårt arbetssätt och resultat. Borås Stad vill också ta 
del av andras initiativ som kan bidra till utvecklingen av kommunens 
verksamheter. Självklart är det så att Borås som den största kommunen 
i Sjuhärad behöver ta en större roll i strategiarbetet med 
grannkommunerna för att genomföra de utpekade strategierna.  

• Ett fortsatt utvecklat samarbete med regelbundna samtal mellan 
kommunen, näringsliv, föreningsliv och akademin skapar en bra 
förutsättning för strategins genomförande. 

           
 

Beslutsunderlag 
1. Missiv extern Rusremiss 2020-04-07 
2. Bilaga 1 Förutsättningar för hållbar utveckling i Västra Götaland 2020-

04-07. 
3. Bilaga 2 Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den 

regionala utvecklingsstrategin 2020-04-07 
4. Bilaga 3 Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval 

2020-04-07 
5. E-post, remiss Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-

2030 2020-04-07  
  

Beslutet expedieras till 
1. regionstyrelsen@vgregion.se  Ange diarienummer RS 2018–0544 och 

organisationens namn i ämnesraden. 
2. info@borasregionen.se  

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00346 1.1.2.1 

Remissvar: Regional utvecklingsstrategi för Västra 

Götaland 2021-2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Översända skrivelsen till Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.      

Yttrandet i sin helhet 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på 
strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga 
regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål 
och prioriteringar fram till 2030. 
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för 
kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, 
akademi med flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för 
remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och 
utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.  

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret 
som möjligt. Svaret ska ta upp både det som Borås Stad ser som styrkor i 
strategin och det som behöver ändras. Motiveringen ska vara kortfattat. Västra 
Götalandsregionen önskar svar på följande frågor:  

 Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?

 Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme
för omställning till ett hållbart samhälle?

 Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är
viktigast för gemensamma insatser framåt?

 Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för
gemensamma insatser för de kommande fyra åren?

 Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till
strategins genomförande?

 Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras?
Hur kan er organisation bidra?

Borås Stads svar: 
Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?  
Borås Stad tycker förslaget är bra men att det i fortsatt arbete måste tas hänsyn 
till pågående pandemin vars effekter vi inte sett slutet på. Pandemin har 
inneburit stora påfrestningar på samhället i stort. Strategin kommer säkert att 
behöva ta ställning till olika behov för att komma tillbaka till ett ”normaläge”. 

Bilaga till § 375 Remissvar: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
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Det är bra att antalet prioriteringar har minskat mot nuvarande VG2020. Nu är 
det tydligare vilka prioriteringar och områden som vi behöver fokusera på och 
därmed bidra till ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle. 
  
Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 
föredöme för omställning till ett hållbart samhälle? 
Borås Stad vill självklart vara en del av omställningen till ett mer hållbart 
samhälle. Att stötta förmågan till innovativ omställning är vårt gemensamma 
mål för att vara en konkurrenskraftig och attraktiv region.  
Bra att det är förtydligat vad som i detta fall menas med hållbart samhälle – 
robust och sammanhållet – jämlikt och öppet – fossiloberoende och cirkulärt, i 
den mån det avser ekonomiskt försvarbar återanvändning och återvinning. 
Även implementeringen av Agenda 2030 blir en viktig pusselbit i det fortsatta 
arbetet för en omställning till ett hållbart samhälle. 
 
Samhällsutmaningar som gemensamt pekats ut i arbetet inför att förslaget 
arbetats fram och vad vi gemensamt behöver prioritera. 

 Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den 
biologiska mångfalden är hotad. Det ställer krav på att minska 
klimatpåverkande utsläpp inom bland annat transportsektorn.  

 Industrin är starkt internationellt beroende och den globala 
konkurrensen ökar. Utvecklingen inom digitalisering, automatisering 
och artificiell intelligens innebär behov av nya kompetenser.  

 Det finns en brist på arbetskraft inom privat och offentlig sektor, som 
riskerar att förvärras som följd av åldrande befolkning. Samtidigt saknar 
många arbete.  

 Invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig allt mer åt 
beroende på var i länet de bor.  

 De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många 
invånare känner sig inte delaktiga i samhället.  

 Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan 
godkända betyg. En större andel yngre än äldre är inte nöjda med livet 
och många lider av psykisk ohälsa.  

 
 
Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är 
viktigast för gemensamma insatser framåt? 
De långsiktiga prioriteringarna är bra och bygger alla på samverkan och 
gemensamma insatser. Efter pandemin kommer det säkert finnas ett ökat 
behov av att verkställa de långsiktiga prioriteringarna. Flera av de långsiktiga 
strategierna löser inte den enskilda kommunen själv utan det krävs samarbete 
över kommungränser, delregion och region. Även på nationell och 
internationell nivå finns mycket kunskap som kan bidra till stärka de långsiktiga 
prioriteringarna på lokal och regional nivå.   
 
Bygga kompetens 

 I det nyligen antagna strategidokumentet Bildningsstaden Borås står det 
bl.a. I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och 
kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att 
göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 
bildningsstad. 
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 Utbildning, kompetensförsörjning och det livslånga lärandet kopplat 
till arbetsmarknadens behov är en central del för att samhället ska 
utvecklas. 

 Fullföljda studier är nyckeln till det livslånga lärandet.  
 
Stärka innovationskraften 

 Offentlig och privat sektor i samverkan är viktigt för nya innovationer.   

 I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se 
resultat i form av en minskning av koldioxidutsläppen från 
energianvändningen med hela 40 procent från 1990. Det är vi stolta 
över, men arbetet måste ändå intensifieras. Därför har Borås Stad 
antagit en koldioxidbudget som visar att vi måste minska utsläppen av 
koldioxid med 16 procent per år för att nå Parisavtalets ambition om 
att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 
Borås Stad håller just nu på att uppdatera energi- och klimatstrategin. 
och har där identifierat områdena byggnation, konsumtion och 
hållbara transporter som viktiga arbetsområden framöver. I det arbetet 
är det viktigt med regional samverkan både lokalt i Sjuhäradsregionen 
och i Västra Götaland, där vi redan har bra samverkansorgan. 

 Borås Stads näringslivsstrategi anger att hållbar tillväxt bygger på 
samverkan. Tillväxtarbetet i kommunen bygger på samverkan mellan 
näringsliv, akademi, medborgaren och kommunen. Människor möts i 
Borås Stad är en inriktning som beskriver vikten av att människor vill 
möta människor såväl i små som stora sammanhang. I möten med 
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och 
evenemang bidrar till en positiv bild av kommunen och stärker 
självkänslan. Företagandet växer genom samverkan. Borås Stads 
tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan 
näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till 
utveckling som skapar arbetstillfällen. Borås utvecklar sin framtid på 
bland annat arvet inom textil och handel. Borås har spetskompetens 
inom miljöteknik, textil utveckling, logistik och elektronisk handel. Vi 
sprider kunskap ut i världen och har ett stort internationellt utbyte 
inom handel, textil och forskning. 

 
Knyta samman Västra Götaland 

 I det pågående arbetet med ny järnväg mellan Göteborg-Borås är 
huvudsyftet att knyta ihop de båda städerna och delregionerna samt på 
sikt vill vi också arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion. En 
fortsatt utbyggnad av ny järnväg österut mot Jönköping via Ulricehamn 
är nästa steg för att förverkliga en än större arbetsmarknadsregion och 
knyta ihop två regioner. 

 Tillgänglighet till arbete, utbildning, fritid och bostad innebär att den 
fysiska och digitala infrastrukturen behöver utvecklas. 

 Den enskilda geografiska platsens förutsättningar ska tas tillvara för att 
nå en önskad hållbar stads- och landsbygdsutveckling och är också 
grunden till ett närmande mellan stad och land.    
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Öka inkluderingen 

 Boendesegregation måste brytas för att invånarna ska känna sig 
välkomna i samhällslivet.  

 Skola, språk, arbete, kultur- och föreningslivet är ofta nyckeln för att 
förbättra inkluderingen i samhället.  

 Fler människor måste ha eget arbete och försörjning. Förutom egen 
försörjning bidrar detta till sociala nätverk, inflytande och delaktighet.   

 
 
Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 
De vägledande principerna är en given kraftsamling de närmsta åren, inte minst 
för en återgång till normalläge efter pandemin. I flera av de utpekade områdena 
finns behov av extra satsningar. Det är dock viktigt att inriktningarna, vid 
behov, ses över och revideras varje mandatperiod.  
   
Fullföljda studier 

 Resultaten för Borås Stads grundskolor visar generellt en stor variation 
mellan de olika skolorna. En förklaring är segregation, skillnaderna i 
resultat varierar mellan olika elevgrupper. 

 En kvalitetsrapport som initierats av Gymnasienämnden visar att det 
behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att stärka undervisning och 
resultat. Bland annat en inriktning på ämnet svenska som andraspråk. 
Utveckla huvudmannastöd till rektorerna gällande språkutvecklande 
arbetssätt och utveckla arbetet kring skolnärvaro. Erbjuda riktade 
insatser till skolor utifrån identifierade behov, exempelvis inom 
områdena flickors och pojkars resultat, likvärdig bedömning och 
lärmiljöer. 

 Ett än mer utvecklat samarbete mellan skola och sjukvård för att 
förbättra elevhälsan är viktigt för att elever ska nå bra studieresultat. 

 
 
Digitalisering 

 Digitaliseringen innebär en stor förändring av samhällets viktigaste 
dimensioner. Digitaliseringen är en avgörande pusselbit för tillväxt och 
hållbarhet, välfärd, jämlikhet samt också för trygghet och demokrati.  

 Arbetsmarknadens behov av kompetens inom digitalisering kommer att 
öka. Både näringslivet och den offentliga sektorn är beroende av 
välutbildad personal och därför är det viktigt med nära samarbete med 
akademin. 

 Tillgång till digital information kräver att medborgarna har möjlighet till 
bra uppkoppling - både i tätort och på landsbygden. 

 
 
Elektrifiering 

 Elektrifieringen av fordon och industrin är viktigt för att minska 
klimatpåverkan. Fordonsindustrins pågående arbete med elektrifiering 
är dock inte den enda vägen att gå, även om den troligen blir än mer 
viktig. Förbränningsmotorn har sin roll men med andra förnybara 
bränslen såsom biogas och bränslen från t.ex. skogsavfall.  
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 Ett väl utbyggt elnät som kan möta effektbehovet är avgörande för att 
elektrifieringen ska bidra till att uppnå klimatmålen. 

 Vid bostäder, arbetsplatser och andra viktiga målpunkter bör det finnas 
väl utbyggd laddinfrastruktur. Detta ställer ökade krav på fysisk 
planering och samarbete mellan kommun och näringslivet. 

 För att minska påverkan på miljön har Borås Stad initierat ett projekt 
tillsammans med näringslivet för att bidra till ett miljövänligare och 
tryggare centrum. Projektet som heter Good Goods har inneburit att en 
del paket- och varuleveranser i centrum sker med mindre elfordon. 
Nästa steg är att även en del av avfallstransporterna ska ske med 
elfordon. 

 
 
 
Cirkulära affärsmodeller 

 Cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi utmanar den traditionella 
linjära affärsmodellen många företag använder idag. Varor går från att 
linjärt produceras, konsumeras och kasseras till att cirkulärt produceras, 
användas, återanvändas och återvinnas. Ett kretslopp som ställer krav 
på allt från design och tillverkning till returhantering. Att byta från en 
linjär affärsmodell till en cirkulär ställer stora krav på producenten men 
också på mellanled och på konsumenten. Borås Stad ser positivt på 
cirkulär ekonomi, i den mån det avser ekonomiskt försvarbar 
återanvändning och återvinning 

 Bland annat arbetar Science Park Borås med cirkulär ekonomi 
tillsammans med Högskolan i Borås, RISE m.fl. där huvudfokus ligger 
på textil, konsumtion och samhällsutveckling. Dessa fokusområden är 
viktiga för Borås och visar hur traditionell textilindustri, handel och 
samhällsutveckling tagit ett steg framåt och bidrar till hållbara produkter 
och framtidens cirkulära ekonomi. 

 Konsumenten kommer också ställa högre krav på det som produceras 
och de tjänster som erbjuds så därför är näringslivets affärsmodeller och 
innovationer viktiga för att möta framtidens konsument.   

 
 
Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 
strategins genomförande? 
De vägledande principerna är bra och fångar ett invånarperspektiv och 
delaktighet som är viktigt för genomförandet. 

 Genom att ta tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter 
skapas en vi-känsla som innebär en stolthet över platsen. 

 Att invånarnas delaktighet och inflytande pekats ut så tydligt är en 
förutsättning för acceptans vid genomförandet. 

 Att experimentera och testa för att lära och även få ta risken att 
misslyckas är en viktig del i lärandet.  

 Ibland är det viktigt att tala med en röst för att sätta Västra Götaland på 
kartan, speciellt i strategiska frågor som bidrar till samhällsutvecklingen i 
hela regionen. 

 Att förändra och ifrågasätta kräver mod men innebär också ofta 
framsteg och nya möjligheter till att möta framtiden.  
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Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
Hur kan er organisation bidra? 

 Strategin ska genomföras med fokus på långsiktighet och samarbete. 
Borås Stad arbetar redan nu inom flera av prioriteringarna och vill 
självklart delge andra vårt arbetssätt och resultat. Borås Stad vill också ta 
del av andras initiativ som kan bidra till utvecklingen av kommunens 
verksamheter. Självklart är det så att Borås som den största kommunen 
i Sjuhärad behöver ta en större roll i strategiarbetet med 
grannkommunerna för att genomföra de utpekade strategierna.  

 Ett fortsatt utvecklat samarbete med regelbundna samtal mellan 
kommunen, näringsliv, föreningsliv och akademin skapar en bra 
förutsättning för strategins genomförande. 

           
 

Beslutsunderlag 

1. Missiv extern Rusremiss 2020-04-07 
2. Bilaga 1 Förutsättningar för hållbar utveckling i Västra Götaland 2020-

04-07. 
3. Bilaga 2 Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den 

regionala utvecklingsstrategin 2020-04-07 
4. Bilaga 3 Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval 

2020-04-07 
5. E-post, remiss Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-

2030 2020-04-07  
   

 

Beslutet expedieras till 

1. regionstyrelsen@vgregion.se  Ange diarienummer RS 2018–0544 och 

organisationens namn i ämnesraden. 

2. info@borasregionen.se  

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
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033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00173 1.2.3.1 

Kommunfullmäktige 

Regler för visselblåsarfunktionen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Reviderade regler för visselblåsarfunktionen godkänns och gäller fram till och 

med oktober 2022. Reglerna ska därefter revideras beaktat resultatet från de 

politiska överläggningarna.     

Ärendet i sin helhet 

 Borås Stad införde en visselblåsfunktion under 2017 och de regler som gällt är 

från 2017-01-16.  

Det framtagna förslaget har ändrats framförallt vad gäller ärenden om 

arbetsmiljö och arbetsrätt, ärenden som avser förtroendevalda och politiska 

sekreterare samt återrapporteringsfrekvensen till Kommunstyrelsen.   

Bifogat finns de reviderade reglerna samt reglerna från 2017-01-16.

Beslutsunderlag 

1. Regler för visselblåsarfunktionen, 2020-xx-xx

2. Regler för visselblåsarfunktionen, 2014-01-16

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd Ledamot, kommunstyrelsen 

Bilaga till § 376 Regler för visselblåsarfunktionen



Kommunstyrelsen 
2020-09-21 

CKS1 Regler för visselblåsarfunktionen 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna noterar att den förändring som föreslås i ’Regler för 

visselblåsarfunktionen’ förflyttar utredningsansvaret från centrum för kunskap och säkerhet 

till Borås Stads personalavdelning. Detta innebär i praktiken att Borås Stad fortsatt kommer 

att vara en involverad part vid eventuella konflikter mellan förtroendevald i arbetsledande 

ställning och politisk sekreterare. 

Med dagens politiska organisation ter sig detta förslag fullt naturligt, då Borås Stad som 

arbetsgivare även ansvarar för arbetsmiljön för den anställde. Detta innebär att Borås Stad 

måste ha regler och rutiner för att hantera eventuella arbetsmiljöproblem för sina anställda. 

För att komma från en situation där tjänstemannaorganisationen tvingas till delaktighet hos 

den politiska verksamheten, krävs det en förändring av den politiska organisationen. Sedan 

vårt initiativärende presenterades har flertalet politiska överläggningar ägt rum där frågan om 

den politiska organisationen diskuterats. Tyvärr har dessa samtal inte kommit fram till en 

alternativ lösning, vilket i sådana fall skulle medföra en förändring. Dessa samtal har därför 

skjutits på framtiden inför de allmänna valen 2022.  

Sverigedemokraterna förespråkar en modell där de politiska partierna erhåller en ekonomisk 

kompensation för att kunna anställa politiska sekreterare för sina förtroendevalda. På detta 

sätt överlåts arbetsmiljöansvaret till partierna från kommunen. Vi anser att detta är den 

lämpligaste lösningen då både den förtroendevalde och den politiska sekreteraren ska 

betraktas som politiska val och därigenom som förtroendeuppdrag. Detta är den lämpligaste 

lösningen där tjänstemannaorganisationen inte kidnappas och blir del av en intern politisk 

konflikt. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 376 Regler för visselblåsarfunktionen
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