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Datum 

2020-10-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00663 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2020-10-12 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Återrapportering av genomförda insatser i Plan mot  (bil.) 

våldsbejakande extremism 2016-2019 

Dnr 2019-01082 

 

2. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den  (bil.) 

26 augusti 2020 

Dnr 2020-00031 

 

3. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den  (bil.) 

17 augusti 2020 

Dnr 2020-00031 

 

4. Information: Migrationsverket avser att avveckla tillfälliga bostäder (bil.) 

för asylsökande 

Dnr 2019-00755 

 

5. Synpunkt på Tolkförmedling Västs verksamhetssystem (bil.) 

Dnr 2020-00599 

 

6. Finansrapport Borås stad 200831   (bil.) 

Dnr 2020-00022 

 

7. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 31  (bil.) 

augusti 2020 

Dnr 2020-00031 
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8. Länsstyrelsens förslag till kommuntal för mottagande av  (bil.) 

nyanlända för 2021 

Dnr 2020-00649 

 

9. Centrala pensionärsrådet protokoll 2020-08-26  (bil.) 

Dnr 2020-00025 

 

10. Centrala funktionshinderrådet protokoll 2020-08-26 (bil.) 

Dnr 2020-00024 

 

11. Protokoll från extra styrelsemöte för Borås Energi och  (bil.) 

Miljö AB den 14 september 2020 

Dnr 2020-00031 

 

12. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den  (bil.) 

15 september 2020 

Dnr 2020-00031 

 

 

               

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Stadsledningskansliet 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 
 

 

 

Återrapportering av genomförda insatser i Plan mot 
våldsbejakande extremism 2016-2019. 
 

Kommunstyrelsen fastställde Borås Stads plan mot våldsbejakande extremism 
den 30 maj 2016 och gav Stadsledningskansliets avdelning Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS) ansvar för genomförandet av planen. Planen 
sträcker sig fram till 1 januari 2020. 

De 13 februari 2017 har en delredovisning skett av det förebyggande arbetet 
mot våldsbejakande extremism till Kommunstyrelsen. 

Denna återrapportering avser hela perioden 2016-2019. Den sena 
redovisningen beror på arbetsbelastning bland annat orsakat av pandemin. Det 
pågår dessutom arbete med att färdigställa resultatet av Borås Stads 
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism samt ett förslag på en ny 
Plan mot våldsbejakande extremism. 

 

Borås den 2 september 2020 

 

Peder Englund  Anders Lindstam 
Avdelningschef  Verksamhetsutv.Vbe 
CKS   CKS 
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Datum 
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Återrapportering av genomförda insatser i Plan 
mot våldsbejakande extremism 2016-2019 
 
 

1. Insatser på flera preventionsnivåer  
Det är viktigt att beakta de tre preventionsnivåerna i arbetet mot våldsbejakande 
extremism; generella förebyggande insatser, specifika förebyggande insatser och 
individriktade förebyggande insatser. Det ska vara tydligt vilken nivå åtgärder och 
samverkan sker på.  
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska det 

göras? 
Vem bär ansvaret? När och hur ska 

uppföljningen ske? 
Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Tydliggöra vilken 
preventionsnivå 
insatser och 
samverkan sker 
på. 

2017 Kommunstyrelsen Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2017 

Genomfört 

Prioritera 
åldersgruppen 
10-13 år i 
arbetet. 

2017 Kommunstyrelsen Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2017 

Genomfört 

 
Kommentar: Preventionsnivåerna redogörs vid varje utbildning-
/informationstillfälle i de kunskapshöjande insatserna om våldsbejakande 
extremism. Åldersgruppen 10-13 år omhändertas fortlöpande i de olika 
samverkansgrupperna, t.ex unga i riskzon samt vid utbildning-information till 
utbildningsförvaltningarna. 
  

2. Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer är a och 
o i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism  

Det är av största vikt att identifiera de samarbetspartners som är avgörande för 
det förebyggande arbetet. Det ökar medvetenheten och kunskapen om den 
lokala lägesbilden såväl som potentiella lösningar, samt möjliggör förberedelser 
och uppföljning. 
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Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska 

det 
göras? 

Vem bär ansvaret? När och hur ska 
uppföljningen ske? 

Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Identifiera 
samverkansaktörer 
och skapa nätverk. 

2016 Kommunstyrelsen Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2016 

Genomfört 

Stödja 
samarbetsaktörer 
(politiker, 
tjänstemän, 
föreningar, 
invånare) med 
kunskapshöjande 
insatser om 
våldsbejakande 
extremism. 

2017 Kommunstyrelsen Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2017 

Genomfört 

 
Kommentar: Samverkansaktörer och nätverk finns på lokal, regional och 
nationell nivå och utvecklas efter hand. Stödet till samverkansaktörer sker 
fortlöpande genom olika kunskapshöjande insatser inom samtliga 
preventionsnivåer. 
 
 

3. Samverkan i befintliga strukturer  
Framgångsrik lokal samverkan mot våldsbejakande extremism ska bygga på eller 
införlivas i de redan befintliga strukturer som finns för det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet. Långsiktighet är en nyckelfaktor för framgång i 
det förebyggande arbetet. 
 
Borås Stad har påbörjat det arbetet genom att inkludera våldsbejakande 
extremism i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås. Arbetet behöver nu utvecklas till att 
inkludera även andra samverkansforum. 
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska 

det göras? 
Vem bär ansvaret? När och hur ska 

uppföljningen ske? 
Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Stödja det 
pågående SSPF1 -
arbetet i att 
inkludera 
våldsbejakande 
extremism som 
riskindikator. 

2016 Kommunstyrelsen i 
samverkan med 
berörda nämnder. 

Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2016 

Genomfört 

 
Kommentar: SSPF-arbetet har under den aktuella perioden mer övergått i 
andra samverkansformer, bland annat av IFO (Samordnad individuell plan) 
som ersätter SSPF. Metoden SSPF, där polis, skola och fritid ingår omhändertas 
vad gäller våldsbejakande genom andra nätverk och samverkansforum.  

                                                      
1 SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Det är en 
samverkansmetod med syfte att, i ett tidigt skede, hjälpa barn eller unga som far illa eller 
riskerar att fara illa. 
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4. Nödvändiga samverkansaktörer 
Samverkan ska ske på alla preventionsnivåer och bör inkludera skola, socialtjänst, 
fritidsverksamhet, kommunens säkerhetsfunktion och polis samt samfund och 
föreningsliv. Samverkan bör även inkludera ideologiskt och/eller teologiskt 
insatta personer. Västra Götalandsregionen är också en viktig 
samverkanspartner. Därtill kommer företrädare för exempelvis bostadsbolag, 
räddningstjänst med flera. Kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen ska också 
eftersträvas. 
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska 

det 
göras? 

Vem bär 
ansvaret? 

När och hur ska 
uppföljningen 
ske? 

Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Bygga en 
samverkansstruktur 
med strategisk 
funktion. 

2017 Kommunstyrelsen Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2017 

Genomfört 

Bygga 
samverkansstrukturer 
utifrån redan 
existerande 
nätverksgrupper 

2017 Kommunstyrelsen Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2017 

Genomfört 

Bygga upp nya 
samverkansstrukturer 
utifrån behov. 

2019 Kommunstyrelsen Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2019 

Genomfört 

 
Kommentar: I det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism finns 
strategiska samverkansstrukturer, både inrättade och i redan existerande 
nätverksgrupper. Nya samverkansstrukturer skapas utifrån uppkomna behov, 
t.ex när/om  återvändande kvinnor och barn återkommer från terroristmiljöer.  
 
 
 

5. Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild 
En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt 
arbete. Lägesbilden ska innehålla information om vit makt-miljön, den autonoma 
miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön, deras närvaro och 
aktiviteter. I detta arbete har Polismyndighetens representanter i 
samverkansgrupperna en central roll. 
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska 

det 
göras? 

Vem bär 
ansvaret? 

När och hur ska 
uppföljningen 
ske? 

Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Omvärldsbevakning 
och analys av trender 
och företeelser 

2016 Kommunstyrelsen 
i samverkan med 
berörda nämnder. 

Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2016 

Genomfört 

Tillsammans med 
samverkansaktörer 
kontinuerligt 
uppdatera lägesbilden 

2017 Kommunstyrelsen 
i samverkan med 
berörda nämnder. 

Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2017 

Genomfört 

Utveckla metoder för 
informationsspridning 
för att säkerställa att 

2019 Kommunstyrelsen 
i samverkan med 
berörda nämnder. 

Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2019 

Pågående 
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berörda aktörer alltid 
har tillgång till en 
aktuell lägesbild. 

 
Kommentar: Allt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism utgår 
från aktuella lägesbilder som ständigt uppdateras, analyseras och bedöms. 
 

6. Tydlig ansvarsfördelning 
Det är viktigt att Borås Stad har en utsedd funktion som ansvarar för arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Denna funktion ska ha ett tydligt mandat att 
sammankalla samverkansgrupper. Denna funktion kan med fördel också initiera 
det förebyggande arbetet och vara en kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid 
behov. Funktionen ska också ingå i den befintliga strukturen för kommunens 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska 

det 
göras? 

Vem bär ansvaret? När och hur ska 
uppföljningen ske? 

Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Kommunens 
verksamheter ska 
veta hur arbetet 
mot 
våldsbejakande 
extremism är 
organiserat, utifrån 
ansvar och roller. 

2016 Kommunstyrelsen i 
samverkan med 
berörda nämnder. 

Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2016 

Genomfört 

 
Kommentar: Bedömningen är att det är välkänt i Borås stads verksamheter vad 
avser roller, organisering och ansvar, främst genom de kunskapshöjande 
utbildning- och informationsinsatserna 
 
 

7. Anhöriga som centrala aktörer 
Anhöriga till personer som anslutit sig till våldsbejakande extremistmiljöer 
behöver ofta stöd vid en pågående radikaliseringsprocess men kan också spela en 
central roll i att hindra och motverka radikalisering. Stödet kan komma från 
kommunen, hälso- och sjukvård och ideell sektor. Inom Borås Stad gäller det ett 
flertal aktörer så som Individ- och familjeomsorg (IFO), elevhälsan och personal 
inom fritidsverksamheten. 
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska 

det 
göras? 

Vem bär ansvaret? När och hur ska 
uppföljningen ske? 

Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Sprida information 
till kommunens 
invånare om vart 
de kan vända sig 
med frågor kring 
våldsbejakande 
extremism. 

2016 Kommunstyrelsen i 
samverkan med 
berörda nämnder. 

Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2016 

Genomfört 
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Utveckla metoder 
för att öka 
anhörigas 
delaktighet i 
arbetet mot 
våldsbejakande 
extremism. 

2019 Kommunstyrelsen i 
samverkan med 
berörda nämnder. 

Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2019 

Pågående 

 
Kommentar: Information finns på Borås Stads hemsida samt sprids genom 
verksamheternas kontakter med föräldrar. Dock skall Borås stads hemsida 
avseende våldsbejakande extremism förnyas och förtydligas. 
 
 

8. Involvera det civila samhällets organisationer 
Att föra kontinuerlig dialog med det civila samhället om våldsbejakande 
extremism är viktigt. Det kan exempelvis röra sig om lokala idrottsföreningar, 
trossamfund eller andra ideella organisationer. Inkludera hellre fler än färre 
aktörer eftersom alla sitter på en specifik kompetens och ett potentiellt positivt 
engagemang som gynnar arbetet. 
 
Dialogen ska föras inom den befintliga strukturen, utifrån Borås Stads 
överenskommelse med det civila samhället. Även nya strukturer kan upprättas 
för att komplettera den befintliga. När aktörer inom det civilsamhället tar initiativ 
är det viktigt att stödja dessa. 
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska 

det 
göras? 

Vem bär ansvaret? När och hur ska 
uppföljningen ske? 

Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Identifiera viktiga 
delar i 
civilsamhället 

2019 Kommunstyrelsen i 
samverkan med 
berörda nämnder. 

Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2019 

Pågående 

Verka för att 
civilsamhället får 
en aktiv roll och 
delaktighet i det 
förebyggande 
arbetet både lokalt 
och nationellt. 

2019 Kommunstyrelsen i 
samverkan med 
berörda nämnder. 

Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2019 

Pågående 

 
Kommentar: Civilsamhällets olika aktörer, t.ex föreningar och samfund 
involveras och ingår i den nätverk som etablerats.  
 
 

9. Involvera även kritiska aktörer 
Det är viktigt att ha en öppen dialog med civilsamhället. Samtal ska inte bara 
föras mellan aktörer i samförstånd utan även genom att involvera kritiska aktörer 
för att vidga samverkansperspektivet. 
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
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Vad ska göras? När ska 
det 
göras? 

Vem bär ansvaret? När och hur ska 
uppföljningen ske? 

Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Ta fram en 
kommunikationsplan 
för arbetet mot 
våldsbejakande 
extremism som är 
anpassad utifrån olika 
målgrupper 

2017 Kommunstyrelsen  Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2017 

Pågående 

 
Kommentar: Alla kunskapshöjande insatser om våldsbejakande extremism är 
anpassad efter målgrupp. 
 

10. Se individerna, inte enbart de ideologier som dessa förespråkar 
Det arbete som sker på individnivå bör fokuseras på vilka preventiva åtgärder 
som kan genomföras för att skapa sammanhang och mening för just den person 
ärendet gäller. Insatser får inte leda till att invånare stigmatiseras. Borås Stads sätt 
att kommunicera frågor kring våldsbejakande extremism och användning av 
begrepp, symboler och material är avgörande.  
 
Medarbetare i Borås Stad ska utifrån sin profession kunna genomföra 
demokratifrämjande samtal. 
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska 

det 
göras? 

Vem bär ansvaret? När och hur ska 
uppföljningen ske? 

Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Prioriterade 
yrkesgrupper ska 
utbildas utifrån den 
nationella 
samordnarens 
utbildningsmaterial 
Samtalskompassen, 
för att kunna 
genomföra 
demokratifrämjande 
samtal med grupper 
och individer. 

2017 Kommunstyrelsen  Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2017 

Genomfört 

 
Kommentar: Den Nationella samordnaren ersattes den 1 januari 2018 av 
Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) vilket är organiserat under 
nationella BRÅ. CKS samordnare mot våldsbejakande extremism ingår i CVE:s 
referensgrupp. Utbildningsmaterial, information och kunskap från CVE används 
i det förebyggande arbetet. Att stärka demokratibegreppet är en av hörnstenarna 
i det förebyggande arbetet.  
 
 

11. Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna 
Vid framtagandet av konkreta åtgärder spelar genusperspektivet en mycket viktig 
roll. Detta eftersom de våldsbejakande extremistiska grupperna i huvudsak utgörs 
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av pojkar och män som av ideologiska skäl kan motsätta sig jämställdhet och 
flickors och kvinnors lika rättigheter.  
 
Den lokala lägesbilden ska avgöra vilka åtgärder Borås Stad bör vidta i sitt 
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Borås Stad ska säkerställa 
genusperspektivet i samtliga analyser och åtgärder. 
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska 

det 
göras? 

Vem bär ansvaret? När och hur ska 
uppföljningen ske? 

Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Inkludera 
genusperspektivet i 
den lägesbild som 
tas fram. 

2016 Kommunstyrelsen  Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2016 

Genomfört 

Beakta 
genusperspektivet i 
de åtgärder som 
görs. 

2016  Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2016 

Genomfört 

 
Kommentar: Genusperspektivet omhändertas särskilt i den del som handlar om 
mänskliga fri och rättigheter kontra det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism. Motsättningar av jämställdhet är en av många varningssignaler vad 
gäller våldsbejakande extremism. 
 
 

12. Följ upp det förebyggande arbetet kontinuerligt 
Det är viktigt att ha en god uppföljning av det samverkansarbete som bedrivs. 
Uppföljningen ska ske kontinuerligt av alla samverkansaktörer. På så sätt ökar 
effektiviteten i det förebyggande arbetet.  
 
Uppföljningen kan med fördel inkludera omvärldsbevakning, aktuell forskning 
eller resultat från undersökningar som genomförs i Borås Stad, nationellt eller 
internationellt. Undersökningar som genomförs i kommunen och som kan vara 
aktuella i uppföljningen är till exempel välfärdsbokslut, 
Skolklimatundersökningen, Polisens trygghetsmätning och Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. 
 

Vad  När  Vem  Uppföljning Status 
Vad ska göras? När ska 

det 
göras? 

Vem bär ansvaret? När och hur ska 
uppföljningen ske? 

Genomfört/Ej 
genomfört/Pågående 

Planen mot 
våldsbejakande 
extremism ska 
revideras i samband 
med 
samverkansöverensk
ommelsen mellan 
Borås Stad och 
Polismyndigheten, 
Lokalpolisområde 

2019 Kommunstyrelsen i 
samverkan med 
berörda nämnder. 

Redovisas till 
Kommunstyrelsen 
senast 2019 

Pågående 
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Borås, senast år 
2019. 

 
Kommentar: Uppföljning sker månadsvis och inkluderar omvärldsbevakning, 
internationell, nationell, regional och lokala företeelser och tendenser. 
 
 
 
 
Borås den 2 september 2020 
 
Peder Englund   Anders Lindstam 
Avdelningschef   Verksamhetsutv Vbe 
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Migrationsverket 
Region Väst, Regionledning Väst 

Besöksadress Vestagatan 2a,3 Postadress Box 1087, 405 23 Göteborg 
Telefon 0771-235 235 Telefax 031-7955330  

E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163 
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Linda Ottosson 
 

Skrivelse 
2020-08-26 

 Välj 
      

 Borås Stad 
501 80 Borås 
boras.stad@boras.se 

 
Hej, 
 
Antalet människor som söker asyl i Sverige har minskat kraftigt. 
Migrationsverkets prognos för i år har justerats från 21 000 till 13 000 
asylsökande. Redan nu befinner sig huvuddelen av de asylsökande i slutet av 
mottagningsprocessen.  
 
Behovet av tillfälliga bostäder fortsätter därför att minska i allt högre takt, 
vilket i sin tur leder till att behovet av Migrationsverkets lokala närvaro 
minskar.   
 
Idag har Migrationsverket gett information till sina 19 medarbetare i Borås, 
liksom övriga medarbetare i region väst, om vilka effekterna av denna 
utveckling blir. Vi vill på samma sätt också vara transparenta i informationen 
till er, därav detta brev.  
 
Migrationsverket vill informera om att vi kommer att minska vår kapacitet 
gällande tillfälliga bostäder för asylsökande. Avvecklingen påbörjas under 
hösten 2020 och kommer att vara helt genomförd i december 2021.  
 
Migrationsverket i region väst behöver minska med 500 boendeplatser redan 
i år. Under 2021 ska ytterligare 2 900 platser avvecklas. Totalt kommer 
minskningen bli cirka 60 procent från september 2020 till december 2021.  
 
Migrationsverket vill även informera om att vi avser att avveckla 
mottagningsenheten i Borås. Beslut om avveckling fattas av 
generaldirektören i september. Närliggande kommuner påverkas genom att 
tillfälliga bostäder för asylsökande avvecklas.  
 
Mottagningsenheten i Borås erbjuder logi åt asylsökande i 7 kommuner – 
Borås, Tranemo, Svenljunga, Vårgårda, Ulricehamn, Mark, och Herrljunga.  
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Antal inskrivna asylsökande per kommun 

 
Utöver det har mottagningsenheten i Borås ansvar för ca 375 asylsökande, 
som ordnat eget boende. 
 
Så kommer avvecklingen av tillfälliga bostäder gå till 
Många av de inskrivna asylsökande kommer att kunna lämna asylprocessen 
genom bosättning i kommun, eller återvändande. I de fall vidareflytt 
aktualiseras kommer Migrationsverket att ta särskild hänsyn till barn och 
personer med särskilda behov.  
 
Avvecklingen av de tillfälliga boendena kommer att göras i etapper. Det ger 
oss möjlighet att ta hänsyn till oförutsedda händelser, och nya 
förutsättningar.  
 
Migrationsverket kommer att bistå er med löpande information om 
avvecklingen, och tar gärna del av de konsekvenser och utmaningar som ni 
ser. Vi tar tacksam emot er konsekvensbeskrivning senast den 11 september. 
Underlaget skickas till postadressen nedan. Vi har för avsikt att, om ni så 
önskar, kalla till ett möte där vi kan utveckla dessa frågor ytterligare. Många 
av de inskrivna asylsökande är minderåriga, vilket naturligtvis kräver särskild 
hänsyn.  
 
Om ni i detta skede har några frågor kring den information som lämnats går 
det bra att vända er direkt till Stefan Bergman, som är kontaktperson i frågan.  
 
Stefan Bergman 
010-485 2906 
Box 1087  
405 23  
Göteborg  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Linda Ottosson 
Tf. Regionchef  
Region väst 
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Från: Stadsledningskansliet Juridik 
Skickat: den 29 juli 2020 10:50 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Angående kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
 
För diarieföring. Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Maria Lundqvist 
Ärendeadministratör Juridik 
_______________________________________ 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
0734-32 86 31 
maria.lundqvist@boras.se eller juridik@boras.se 
boras.se 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter se boras.se/pub  
 
Från: Ulrik Nilsson <ulrik.nilsson@politiker.boras.se>  
Skickat: den 29 juli 2020 08:57 
Till: Stadsledningskansliet Juridik <juridik@boras.se> 
Ämne: Fwd: Angående kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
 
Carl, 
 
För diarieföring 

Skickat från min iPad 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 23 juli 2020 12:33:54 CEST 
Till:  
Ämne: Angående kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

  

Hej, 

 

Mitt namn är , har jobbat som tolk på heltid hos 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst sedan 2013. 

mailto:maria.lundqvist@boras.se
mailto:juridik@boras.se
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boras.se%2Fpub&data=02%7C01%7C%7C3d093438268d49547eb508d71b10bf01%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637007631052483254&sdata=j7nMP8e4bEOzEAv20ttVlJcW2NOgPU53hP1eFwCwEok%3D&reserved=0
mailto:ulrik.nilsson@politiker.boras.se
mailto:juridik@boras.se


Anledningen att jag skriver till dig är att din kommun är medlem i 
kommunalförbundet  

Tolkförmedling Väst. Min Förhoppning är att du i din position som 
politiker i din kommun kommer till en bättre insikt efter min epost.  

  

Om Tolken  

  

Att arbeta som tolk är ett ansvarsfullt och krävande jobb samtidigt som 
det är omväxlande och tillfredsställande.  

  

Vi tolkar sätter alltid ribban högt för oss och utkräver professionalitet 
och hängivenhet av oss själva vid vartenda tolkuppdrag. Det ställer 
samtidigt krav på tolkförmedlaren att ta fram strategier som skapar de 
bästa förutsättningarna både för kunden och för tolken.  

  

En god planering som ger tolken en god översikt över sin arbetsvecka, 
en arbetsmiljö som inte stressar i onödan och inte urholkar tolkens 
sinnesjämvikt och prestationsförmåga utan stärker den är 
grundläggande för ett välutfört tolkuppdrag.  

  

Studier som bedrivits bland andra av Lunds universitet betonar vikten 
av tolkens roll och  

uppmärksammar hur tolkens arbetsförhållanden påverkar kvalitén på 
tolkningen.  

Om tolkens roll vid ett tolkat möte säger forskningen:  

”Det finns en rad faktorer, utöver de som hanteras i god tolksed, som 
påverkar rättssäkerheten i ett tolkat möte. Några faktorer kan vara 
tolkars kunskap i käll- och målspråk, realia och terminologi samt i 



nödvändiga färdigheter som tolkteknik eller att hantera känslor, 
tystnad, tabun, lojaliteter och positioner som uppstår på grund av bland 
annat kön, etnicitet eller religiös tillhörighet.” (Tolkprojektet, Lunds 
universitet, sida 54)  

”Den osäkerhet som omgärdar tolkars arbetssituation påverkar inte 
bara det enskilda tolkade mötet, arbetsvillkoren gör även att det sker 
en ständig dränering på tolkkompetens och att klienter/patienter och 
tolkanvändare kanske sällan eller aldrig får tillgång till de verkligt 
kvalificerade tolkarna. Detta är inte bara frågor som rör den 
individuelle tolken och aktörerna i det tolkade mötet utan det handlar 
ytterst om rättssäkerhet och även om samhällsekonomi”  

(ur samma källa, sida 56).  

  

Om Tolkförmedlingen Väst (TFV)  

  

”Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt 
verksamhetssystem, då  

det är en viktig del av förbundets utveckling och målsättning att vara 
en verksamhet i framkant. Det nya verksamhetssystemet bedöms 
komma att förenkla och effektivisera arbetsprocesser”.  

”Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en 
förmedling där uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa 
uppdrag (ur budget och verksamhetsplan 2020-2022)  

  

Det nya systemet infördes till slut 2020/06/01. Det uppdagades ganska 
omgående för tolkarna att det mycket omtalade och påkostade 
”verksamhetssystemet” är inget annat än den ökända appen med alla 
sina fel, brister och dysfunktioner som andra tolkförmedlingar i 
Sverige använt sedan några år och ångrat sedan dess.  



Digitalisering och effektivisering är fashionabla slogan som har viss 
slagkraft, de är svåra att argumentera emot men att köpa för 12 
miljoner kronor en undermålig app som fått underkänt förtjänar inte 
precis några lovord och applåder. Man kan sätta läppstift på en gris 
men det är fortfarande gris. Appen är tagen ur manualen för snabbmat-
liknande affärsrörelser, för drive-through och take away restauranger, 
inte för en seriös och viktig bransch som tolkbranschen.  

  

Att tolken på fredag har fortfarande ingen aning om hur arbetsdagen 
på måndag kommer att se ut, hur många tolkuppdrag, vilka tider och 
på vilket avstånd är inte några faktorer som förbättrar arbetsmiljön och 
arbetsmoralen. Att ständigt behöva vara på sin vakt i tid och otid för 
att fånga ett tolkuppdrag via appen på vardagar så väl som på helgen 
medan man är med familjen på någon aktivitet, när man kör bil eller 
står i duschen, till och med när man sover är inte direkt 
kvalitetshöjande heller.  

  

Att appen än idag, drygt sju veckor efter driftsättningen fördelar 
tolkuppdragen som en tokstolle är knappast kostnadseffektivt. Tolken i 
Ulricehamn tilldelas uppdrag i Trollhättan medan tolken i Trollhättan 
får åka till Borås. När kommunerna så småningom får notan, är den 
definitivt värd en närmare granskning.  

  

Konsekvenserna har för majoriteten av tolkar som varit verksamma i 
många år och varit Tolkförmedlingen väst lojala varit katastrofala. Att 
tolkar som inte fått ett enda klagomål under alla dessa år, har fått 
otaliga beröm av tolkanvändarna både muntligt och per email till TFV 
och plötsligt sedan det nya systemet driftsattes står utan arbete kan inte 
bagatelliseras som ett litet glapp i systemet.  

  

Med full förståelse för effekterna av pandemin och semesterperioden 
diskuterades problemen av ca 200 tolkar som drabbats väldigt hårt av 
den odugliga appen. Värt att notera är det faktum att majoriteten av 



dessa tolkar tillhör de stora tolkspråken som utfört 85% av TFVs 
årliga uppdrag.  

  

I ett mail till kansliet daterat 2020/07/13 påpekade en av kollegorna 
bristerna som fortfarande plågade de flesta tolkar och begärde därför 
ett möte för att framföra, diskutera och lösa problemen.  

Förbundsdirektören svarade bara några timmar senare att pandemin 
har visserligen haft viss inverkan men systemet i stort sett fungerar 
tillfredsställande.  

Ett sådant svar är inte tecken på starkt ledarskap i ett sådant kritiskt 
läge. Det vittnar snarare om okunskap och naivitet i bästa fall. Att 
undvika och blunda för problemen får inte det att gå bort, utan ökar 
risken för att det blir epidemiskt, kroniskt och svårlöst. Att instruera 
medarbetarna som svarar i telefon, att de inte är psykologer och 
terapeuter och därmed inte skall lyssna på tolkarnas synpunkter och 
klagomål är ytterligare tecken på svagt ledarskap.  

  

Allt detta kommer oundvikligen leda till att kunder, patienter, klienter 
och tolkarna blir lidande i alltmer större utsträckning. Tolkar är 
ryggraden som bär upp verksamheten och om ledningen anser sig vara 
hjärnan vill vi leva i symbios med den. Vi är inte stridslystna men vi 
gillar inte parasitismen där ena parten drar nytta av samlevnaden 
medan den andra skadas. Det är inte för sent än att fixa det här. Med 
kunskap kommer ansvar att agera och försöka förändra.  

  

Nu har du kunskap om problemen som skakar förbundet som din 
kommun är medlem i och du har ett ansvar att agera.  

  

Tack på förhand  

 



 

  



Från: Stadsledningskansliet Juridik 
Skickat: den 29 juli 2020 10:51 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Mcdonaldiseringen av Tolkförmedling väst 
 
För diarieföring. Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Maria Lundqvist 
Ärendeadministratör Juridik 
_______________________________________ 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
0734-32 86 31 
maria.lundqvist@boras.se eller juridik@boras.se 
boras.se 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter se boras.se/pub  
 
Från: Ulrik Nilsson <ulrik.nilsson@politiker.boras.se>  
Skickat: den 29 juli 2020 08:58 
Till: Stadsledningskansliet Juridik <juridik@boras.se> 
Ämne: Fwd: Mcdonaldiseringen av Tolkförmedling väst 
 
Sista för idag 

Skickat från min iPad 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 28 juli 2020 00:17:43 CEST 
Till: "per-gordon.tranberg@alingsas.se" <per-gordon.tranberg@alingsas.se>, 
"leif.hansson@alingsas.se" <leif.hansson@alingsas.se>, 
"karin.schagerlind@alingsas.se" <karin.schagerlind@alingsas.se>, "karl-
johan.karlsson@alingsas.se" <karl-johan.karlsson@alingsas.se>, 
"ladyfrance.mulumba@alingsas.se" <ladyfrance.mulumba@alingsas.se>, 
"jens.christian.berlin@alingsas.se" <jens.christian.berlin@alingsas.se>, 
"daniel.filipsson@alingsas.se" <daniel.filipsson@alingsas.se>, 
"anna.4.hansson@alingsas.se" <anna.4.hansson@alingsas.se>, 
"simon.waern@alingsas.se" <simon.waern@alingsas.se>, 
"boris.jernskiegg@alingsas.se" <boris.jernskiegg@alingsas.se>, 
"martin.lindberg@alingsas.se" <martin.lindberg@alingsas.se>, Per-Olof Höög 
<Pelle.Hoog@boras.se>, Ulrik Nilsson <ulrik.nilsson@politiker.boras.se>, 
"marie.ekstrom@politiker.boras.se" <marie.ekstrom@politiker.boras.se>, Hans 
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Gustafsson <hans.gustafsson@politiker.boras.se>, Björn Qvarnström 
<bjorn.qvarnstrom@politiker.boras.se>, Tom Andersson 
<tom.andersson@boras.se>, Lennart Andreasson 
<lennart.andreasson@politiker.boras.se>, "peter.hemlin@bollebygd.se" 
<peter.hemlin@bollebygd.se>, "otto.andreasson@bollebygd.se" 
<otto.andreasson@bollebygd.se>, "monika.svensson@bollebygd.se" 
<monika.svensson@bollebygd.se>, "michael.plogell@bollebygd.se" 
<michael.plogell@bollebygd.se>, "sandra.eliasson@bollebygd.se" 
<sandra.eliasson@bollebygd.se>, "eivor.carlsson@bollebygd.se" 
<eivor.carlsson@bollebygd.se>, "tomas.ridell@bollebygd.se" 
<tomas.ridell@bollebygd.se>, "rose-marie.grune@bollebygd.se" <rose-
marie.grune@bollebygd.se>, "carina.halmberg@dalsed.se" 
<carina.halmberg@dalsed.se>, "martin.carling@dalsed.se" 
<martin.carling@dalsed.se>, "andreas.nilsson@dalsed.se" 
<andreas.nilsson@dalsed.se>, "tommy.olsson@dalsed.se" 
<tommy.olsson@dalsed.se>, "patrik.hogfelt@dalsed.se" 
<patrik.hogfelt@dalsed.se>, "per.normark@dalsed.se" <per.normark@dalsed.se>, 
"anders.bengtsson@dalsed.se" <anders.bengtsson@dalsed.se>, 
"anna.liedholm@essunga.se" <anna.liedholm@essunga.se>, 
"bjorn.franke@essunga.se" <bjorn.franke@essunga.se>, 
"elin.mellberg@essunga.se" <elin.mellberg@essunga.se>, 
"niclas.hillestrand@falkoping.se" <niclas.hillestrand@falkoping.se>, 
"jonas.larsson@falkoping.se" <jonas.larsson@falkoping.se>, 
"anders.winlof@falkoping.se" <anders.winlof@falkoping.se>, 
"karola.svensson@falkoping.se" <karola.svensson@falkoping.se>, 
"dan.hovskar@falkoping.se" <dan.hovskar@falkoping.se>, 
"erik.kyrkander@falkoping.se" <erik.kyrkander@falkoping.se>, 
"annika.carp@falkoping.se" <annika.carp@falkoping.se>, 
"camilla.funke@falkoping.se" <camilla.funke@falkoping.se>, 
"kent.larsson@grastorp.se" <kent.larsson@grastorp.se>, 
"tobias.leverin@grastorp.se" <tobias.leverin@grastorp.se>, 
"petter.johansson@grastorp.se" <petter.johansson@grastorp.se>, "linda-
74@hotmail.com" <linda-74@hotmail.com>, "bjorn.thodenius@gullspang.se" 
<bjorn.thodenius@gullspang.se>, "bo.hagstrom@gullspang.se" 
<bo.hagstrom@gullspang.se>, "nour.beyed@gullspang.se" 
<nour.beyed@gullspang.se>, "carina.gullberg@gullspang.se" 
<carina.gullberg@gullspang.se>, "maria.smedberg@gullspang.se" 
<maria.smedberg@gullspang.se>, "frank.ludvigsson@gullspang.se" 
<frank.ludvigsson@gullspang.se>, "sarah.johansson@gullspang.se" 
<sarah.johansson@gullspang.se>, "hans-goran.larsson@gullspang.se" <hans-
goran.larsson@gullspang.se>, "anders.wretman@gotene.se" 
<anders.wretman@gotene.se>, "anna.dalstrom@gotene.se" 
<anna.dalstrom@gotene.se>, "bjorn.cavalli-bjorkman@gotene.se" <bjorn.cavalli-
bjorkman@gotene.se>, "evalena.oman@gotene.se" <evalena.oman@gotene.se>, 
"helene.granbomangerheim@gotene.se" <helene.granbomangerheim@gotene.se>, 
"isabella.carlen@gotene.se" <isabella.carlen@gotene.se>, 
"susanne.andersson@gotene.se" <susanne.andersson@gotene.se>, 
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<zara.bildevik@lillaedet.se>, "minna.salow@lillaedet.se" 
<minna.salow@lillaedet.se>, "julia.farjhage@lillaedet.se" 
<julia.farjhage@lillaedet.se>, "anette.fransson@lillaedet.se" 
<anette.fransson@lillaedet.se>, "frej.dristig@lillaedet.se" 
<frej.dristig@lillaedet.se>, "linda.holmernordlund@lillaedet.se" 
<linda.holmernordlund@lillaedet.se> 
Ämne: Mcdonaldiseringen av Tolkförmedling väst 

  
 
McDonaldisering är inom sociologi när ett samhälle antar karaktärsdragen av en  
snabbmatbransch,när en organisation adopterar och tillämpar samma principer 
som styr en snabbmat-restaurang. Några komponenter i McDonaldiseringen är : 

 

- Effektivitet, är i denna modellen  
lika med snabbaste sättet att utföra en uppgift,  
i McDonalds exempel snabbaste sättet från ögonblicket kunden känner hunger tills 
kunden glufsar i sig maten. 
DigitalTolk bolaget som tagit fram och levererat den halvfungerande appen till 
Tolkförmedling väst braverar på sin hemsida med att de är Sveriges ”snabbaste” 
tolkförmedling och att via appen tar det i snitt 27 sekunder att tillsätta en 
akutbokning. Det är snabbare än det tar för MacDonalds att fritera pommes 
frites!Man får undra hur en tolk kan på 27 sekunder avgöra om han/hon har rätt 
kompetens för ett uppdrag! Tolken ska också avgöra om det eventuellt kan uppstå 
jäv ! Värre är det faktum att först efter tolken accepterat ett uppdrag, får tolken 
möjlighet att se vad det är för uppdrag man har tackat ja till. 
Jag har gått utbildning inom språkvetenskap och jämförande språkforskning på 
universitet,har  
gått tolkkurser och arbetat som tolk i 20 år. Innebär det att jag har rätt kompetens 
för alla typer av tolkuppdrag? Absolut inte. Jag  
känner till mina begränsningar och kunskapsbrister inom många områden.  
Innan Tolkförmedlingen Väst köpte den odugliga appen för 12 miljoner kr , hade 
tolken i gamla systemet översikt över uppdragen flera veckor i förväg, 
kunde acceptera dem en vecka innan, kunde se nödvändiga detaljer om uppdragen 
och det fanns därmed tid åtminstone på helgerna att läsa på och förbereda sig inför 
svåra tolkuppdrag. 
- Kalkylerbarhet är en annan komponent inom McDonaldisering som syftar på 
tendensen att lägga tyngdpunkten på det kvantitativa,  
på det som går att kalkylera, tendensen att föredra kvantiteten framför kvalitèn. 
Att registrera alla sorters tolkar från sydligaste Sverige till längst upp i norr i sin 
databas för att kunna tillsätta högst antal bokningar på den kortast möjliga tiden är 
att prioritera kvantiteten på bekostnad av kvalitèn. Det leder till att en seriös och 
kompetent tolk som inte kan försörja sig på futtiga 2-3 timmars arbete i veckan 
kommer snart att gå över till andra yrken och lämnar rum åt de som har tolkarbetet 
bara som en extrainkomst. Det är en utveckling som inte bådar gott, vare sig för 
tolkanvändaren eller för klienten. 
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Efter mitt första email förra veckan fick jag svar från många politiker i olika 
kommuner som sympatiserade med mig och mina kollegor för den jobbiga 
arbetssituationen och dåliga arbetsmiljön som Tolkförmedlingen Väst har försatt 
oss i.  
Jag vill uttrycka min tacksamhet för responsen jag fick. Många också undrade vad 
som förväntas från dem efter de läst mitt email.  
Jag vill med all respekt påminna om att du är ju politiker och jag är bara en tolk. 
Jag vill vända på det och fråga dig vad du kan och tänker  
göra åt saken. Politikern ska se till att väljarnas skattepengar spenderas på det 
bästa möjliga sättet, se till att direktören, samt ledamöterna och ordföranden i 
direktionen fattar beslut som inte bara ser bra ut på papper och i protokollen, utan 
på riktigt gynnar samhället och se till att tolkanvändaren i din kommun får en 
seriös och professionell tolk för pengarna, inte en MacTolk. 
Tack på förhand 
Mvh  
Kopia till : 
-  och   
på stadsrevisionen som granskar TFV 
- Utvalda journalister i Göteborg 
- tolkkollegor 



Från: Stadsledningskansliet Juridik 
Skickat: den 29 juli 2020 10:50 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Missnöjda tolkar hos TFV 
 
För diarieföring. Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Maria Lundqvist 
Ärendeadministratör Juridik 
_______________________________________ 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
0734-32 86 31 
maria.lundqvist@boras.se eller juridik@boras.se 
boras.se 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter se boras.se/pub  
 
Från: Ulrik Nilsson <ulrik.nilsson@politiker.boras.se>  
Skickat: den 29 juli 2020 08:57 
Till: Stadsledningskansliet Juridik <juridik@boras.se> 
Ämne: Fwd: Missnöjda tolkar hos TFV 
 
 
Dito 
Skickat från min iPad 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 23 juli 2020 14:31:58 CEST 
Till: Ulrik Nilsson <ulrik.nilsson@politiker.boras.se> 
Ämne: Missnöjda tolkar hos TFV 

  

Hej, 
Jag skriver till dig med anledning av att din 
kommun är medlem i kommunalförbundet  
Tolkförmedling Väst.  
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Tolkförmedling väst har infört en ny system som 
har skapat problem för oss tolkar både på en 
psykisk och fysisk nivå.  
-Uppdraget kommer och går på en blix 
- Ingen planerade uppdrag och man är på väntande 
att höra "blink" På sin telefon hela tiden, under 
natten, på kvällen och till och med på helgerna.  
-Man vet inte heller hur de här uppdragen skickas 
och om de tar hänsyn till prioriteringar eller 
avstånd.   
- Förmedlingen är också dåligt på informera om 
appen och ledningen vill inte lyssna på vår 
klagomål.  
Mina kolleger och jag lyder under dessa 
omständigheter och vill ha någon att lyssna på oss 
och rädda vår livs inkomst.  
Hoppas att ni kan agera på bästa sätt för era 
kunders- och vårens skuld.  
Med vänlig hälsning 

 
Somalisk tolk/Borås 
 
 
Get Outlook for Android 
 
 
Get Outlook for Android 

https://aka.ms/ghei36
https://aka.ms/ghei36


Från: Stadsledningskansliet Juridik 
Skickat: den 29 juli 2020 10:51 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: TFV:s tolkars situation  
 
För diarieföring. Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Maria Lundqvist 
Ärendeadministratör Juridik 
_______________________________________ 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
0734-32 86 31 
maria.lundqvist@boras.se eller juridik@boras.se 
boras.se 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter se boras.se/pub  
 
Från: Ulrik Nilsson <ulrik.nilsson@politiker.boras.se>  
Skickat: den 29 juli 2020 08:58 
Till: Stadsledningskansliet Juridik <juridik@boras.se> 
Ämne: Fwd: TFV:s tolkars situation  
 
En till 

Skickat från min iPad 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 23 juli 2020 20:25:01 CEST 
Ämne: TFV:s tolkars situation 

  

Hej, 
 
Jag,  persisktalande tolk vid Tolkförmedling Väst i Borås, skriver 
till dig om tolkarnas situation vid TFV. Det är viktigt att du informeras eftersom 
din kommun är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst men kanske 
inte har fått information om detta. 
 
TOLKYRKET 
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       Tolkyrket är ett viktigt yrke och spelar en viktig roll i samhället. Yrket kan 
innebära stress, som kan upplevs i samband med tidsbrist och andra faktorer, 
svårigheter och känslomässiga situationer, som kan uppstå med förmedling av 
jobbiga besked.  
 
       Tolkning är ett stressframkallande aktivitet och är krävande yrke jämfört med 
andra yrken. Utifrån att andra yrken kan tänka över saker och ting eller till och 
med kanske skjuta upp det till nästa dag medan en tolk förväntas utföra sin uppgift 
omedelbart.  
 
        Tolkyrket har existerat länge men har utvecklats med tiden, en av dem viktiga 
utvecklingen är datorisering som vi tolkar inte är emot. Men vi vill ha ett 
fungerande system. 
 
APPEN 
     Tolkförmedlingen Väst har lanserat en app på hopp om att förbättra 
arbetssituationen för alla parterna men har misslyckats, enligt vi tolkar, totalt 
hittills. Den här appen framkallar bara stress och otrygghet för oss tolkar.  
 
    Vi har varit i kontakt med TFV:s ledning och begärt ett möte, möte med bara 
några representerar av många missnöjda tolkar med hänsyn till rådande 
omständigheter, för att kunna framföra våra frågor och funderingar kring den nya 
appen, hur fördelningen av uppdrag går till osv.  
Men ledningen har inte accepterat vår begäran och tolkningen av svaret har varit 
att ledningen är mycket nöjda med appen.  
Vi ser en stängd dörr med många lås framför oss just nu och inga möjligheter att 
lösa de problem som finns. 
 
Appen har många brister och delar ut uppdrag vilken tid på dygnet som helst.  

• Förfrågningar skickas ut under ett uppdrag, tidigt på helger 
och mitt på natten 

• Ett uppdrag delas ut till flera, först till kvarn principen 
gäller, vilket är otroligt stressande och det känns också 
kränkande samt orättvist 

• Oerhört svårt att fånga ett uppdrag överlag 
• Tolken i Borås får uppdrag i Göteborg och tvärtom  
• Förfrågningar med passerade tider skickas ut 
• Kalendern fungerar inte rätt 
• Svårt att planera sin vecka. Tolken vet inte vilka uppdrag 

och vilka tider hen ska jobba nästakommande veckan 
• Och så vidare 

 
Ovannämnda punkter är bara en del av bristerna. 
 



Nu vänder jag mig till dig och informerar dig samt ber dig om hjälp och stöd att 
göra det möjligt för oss att känna oss trygga i vårt arbete för att kunna hantera det 
här redan stressiga yrket på bästa möjliga sätt.  
Tolkar ska få ha mer lugn och ro för att kunna ha ribban högt för sin tolkning och 
definitiv INTE mer stress. 
 
Jag vore oerhört tacksam för återkoppling! 
 
Med vänlig hälsning, 

 
 
Kopia till: 
Alla berörda politiker i medlemskommuner 
Stadsrevisionen i Göteborg 
Utvalda granskande journalister i Göteborg  
 
Skickat från min iPad 



Från: Stadsledningskansliet Juridik 
Skickat: den 29 juli 2020 10:51 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Tolkförmedling väst 
 
För diarieföring. Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Maria Lundqvist 
Ärendeadministratör Juridik 
_______________________________________ 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
0734-32 86 31 
maria.lundqvist@boras.se eller juridik@boras.se 
boras.se 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter se boras.se/pub  
 
Från: Ulrik Nilsson <ulrik.nilsson@politiker.boras.se>  
Skickat: den 29 juli 2020 08:57 
Till: Stadsledningskansliet Juridik <juridik@boras.se> 
Ämne: Fwd: Tolkförmedling väst 
 
 

Skickat från min iPad 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 23 juli 2020 16:30:50 CEST 
Till: Ulrik Nilsson <ulrik.nilsson@politiker.boras.se> 
Ämne: Tolkförmedling väst 

Hej, 
Jag har jobbat som tolk för västra Götaland kommuner i tjugo år och anledningen 
till att jag skriver till dig är att det finns ett stort missnöje bland oss tolkar och på  
Ledningens bristande kunskap och nonchalans mot sina uppdragstagare. 
 
Tolkarnas arbetsförhållanden och planering av deras uppdrag påverkar på alla sätt 
och viss både tolkningens kvalité och tolkens eget privatliv. 
TFV har valt ett nytt digitalt system som de själva inte kan hantera och som 
dessutom har stora brister och icke fungerande, som vi alla har upplevt. Det har 
dessutom orsakar stora ekonomiska kostnader för våra kunder. 
Jag har framfört mina synpunkter och kritik till TFV utan något som helst tydligt 
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svar eller resultat. 
Jag hoppas du som politiker kan agera, 
 
 
 
Med vänlig hälsning 

 



Från: Stadsledningskansliet Juridik 
Skickat: den 29 juli 2020 10:50 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: tolkförmedlingen väst 
 
För diarieföring. Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Maria Lundqvist 
Ärendeadministratör Juridik 
_______________________________________ 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
0734-32 86 31 
maria.lundqvist@boras.se eller juridik@boras.se 
boras.se 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter se boras.se/pub  
 
Från: Ulrik Nilsson <ulrik.nilsson@politiker.boras.se>  
Skickat: den 22 juli 2020 12:38 
Till: Stadsledningskansliet Juridik <juridik@boras.se> 
Ämne: Fwd: tolkförmedlingen väst 
 
 
För diarieföring 
 
Ulrik Nilsson  
Skickat från min iPad 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 21 juli 2020 21:20:38 CEST 
Till: "per-gordon.tranberg@alingsas.se" <per-gordon.tranberg@alingsas.se>, 
"leif.hansson@alingsas.se" <leif.hansson@alingsas.se>, 
"karin.schagerlind@alingsas.se" <karin.schagerlind@alingsas.se>, "karl-
johan.karlsson@alingsas.se" <karl-johan.karlsson@alingsas.se>, 
"ladyfrance.mulumba@alingsas.se" <ladyfrance.mulumba@alingsas.se>, 
"jens.christian.berlin@alingsas.se" <jens.christian.berlin@alingsas.se>, 
"daniel.filipsson@alingsas.se" <daniel.filipsson@alingsas.se>, 
"anna.4.hansson@alingsas.se" <anna.4.hansson@alingsas.se>, 
"simon.waern@alingsas.se" <simon.waern@alingsas.se>, 
"boris.jernskiegg@alingsas.se" <boris.jernskiegg@alingsas.se>, 
"martin.lindberg@alingsas.se" <martin.lindberg@alingsas.se>, Per-Olof Höög 
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<Pelle.Hoog@boras.se>, Ulrik Nilsson <ulrik.nilsson@politiker.boras.se>, 
"marie.ekstrom@politiker.boras.se" <marie.ekstrom@politiker.boras.se>, Hans 
Gustafsson <hans.gustafsson@politiker.boras.se>, Björn Qvarnström 
<bjorn.qvarnstrom@politiker.boras.se>, Tom Andersson 
<tom.andersson@boras.se>, Lennart Andreasson 
<lennart.andreasson@politiker.boras.se>, "peter.hemlin@bollebygd.se" 
<peter.hemlin@bollebygd.se>, "otto.andreasson@bollebygd.se" 
<otto.andreasson@bollebygd.se>, "monika.svensson@bollebygd.se" 
<monika.svensson@bollebygd.se>, "michael.plogell@bollebygd.se" 
<michael.plogell@bollebygd.se>, "sandra.eliasson@bollebygd.se" 
<sandra.eliasson@bollebygd.se>, "eivor.carlsson@bollebygd.se" 
<eivor.carlsson@bollebygd.se>, "tomas.ridell@bollebygd.se" 
<tomas.ridell@bollebygd.se>, "rose-marie.grune@bollebygd.se" <rose-
marie.grune@bollebygd.se>, "carina.halmberg@dalsed.se" 
<carina.halmberg@dalsed.se>, "martin.carling@dalsed.se" 
<martin.carling@dalsed.se>, "andreas.nilsson@dalsed.se" 
<andreas.nilsson@dalsed.se>, "tommy.olsson@dalsed.se" 
<tommy.olsson@dalsed.se>, "patrik.hogfelt@dalsed.se" 
<patrik.hogfelt@dalsed.se>, "per.normark@dalsed.se" <per.normark@dalsed.se>, 
"anders.bengtsson@dalsed.se" <anders.bengtsson@dalsed.se>, 
"anna.liedholm@essunga.se" <anna.liedholm@essunga.se>, 
"bjorn.franke@essunga.se" <bjorn.franke@essunga.se>, 
"elin.mellberg@essunga.se" <elin.mellberg@essunga.se>, 
"niclas.hillestrand@falkoping.se" <niclas.hillestrand@falkoping.se>, 
"jonas.larsson@falkoping.se" <jonas.larsson@falkoping.se>, 
"anders.winlof@falkoping.se" <anders.winlof@falkoping.se>, 
"karola.svensson@falkoping.se" <karola.svensson@falkoping.se>, 
"dan.hovskar@falkoping.se" <dan.hovskar@falkoping.se>, 
"erik.kyrkander@falkoping.se" <erik.kyrkander@falkoping.se>, 
"annika.carp@falkoping.se" <annika.carp@falkoping.se>, 
"camilla.funke@falkoping.se" <camilla.funke@falkoping.se>, 
"kent.larsson@grastorp.se" <kent.larsson@grastorp.se>, 
"tobias.leverin@grastorp.se" <tobias.leverin@grastorp.se>, 
"petter.johansson@grastorp.se" <petter.johansson@grastorp.se>, "linda-
74@hotmail.com" <linda-74@hotmail.com>, "bjorn.thodenius@gullspang.se" 
<bjorn.thodenius@gullspang.se>, "bo.hagstrom@gullspang.se" 
<bo.hagstrom@gullspang.se>, "nour.beyed@gullspang.se" 
<nour.beyed@gullspang.se>, "carina.gullberg@gullspang.se" 
<carina.gullberg@gullspang.se>, "maria.smedberg@gullspang.se" 
<maria.smedberg@gullspang.se>, "frank.ludvigsson@gullspang.se" 
<frank.ludvigsson@gullspang.se>, "sarah.johansson@gullspang.se" 
<sarah.johansson@gullspang.se>, "hans-goran.larsson@gullspang.se" <hans-
goran.larsson@gullspang.se>, "anders.wretman@gotene.se" 
<anders.wretman@gotene.se>, "anna.dalstrom@gotene.se" 
<anna.dalstrom@gotene.se>, "bjorn.cavalli-bjorkman@gotene.se" <bjorn.cavalli-
bjorkman@gotene.se>, "evalena.oman@gotene.se" <evalena.oman@gotene.se>, 
"helene.granbomangerheim@gotene.se" <helene.granbomangerheim@gotene.se>, 
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"isabella.carlen@gotene.se" <isabella.carlen@gotene.se>, 
"susanne.andersson@gotene.se" <susanne.andersson@gotene.se>, 
"michael.kihlstrom@politiker.hjo.se" <michael.kihlstrom@politiker.hjo.se>, 
"catrin.hulmarker@politiker.hjo.se" <catrin.hulmarker@politiker.hjo.se>, "britt-
marie.sjoberg@politiker.hjo.se" <britt-marie.sjoberg@politiker.hjo.se>, 
"petter.jonsson@politiker.hjo.se" <petter.jonsson@politiker.hjo.se>, 
"pierre.ryden@politiker.hjo.se" <pierre.ryden@politiker.hjo.se>, 
"hasse.norgard@politiker.hjo.se" <hasse.norgard@politiker.hjo.se>, 
"andreas.johansson@herrljunga.se" <andreas.johansson@herrljunga.se>, 
"bjorn.wilhelmsson@herrljunga.se" <bjorn.wilhelmsson@herrljunga.se>, 
"andreas.molin@herrljunga.se" <andreas.molin@herrljunga.se>, 
"fredrik.svensson@herrljunga.se" <fredrik.svensson@herrljunga.se>, 
"charlotta.abrahamsson@herrljunga.se" <charlotta.abrahamsson@herrljunga.se>, 
"karin.carlsson@herrljunga.se" <karin.carlsson@herrljunga.se>, 
"anette.rundstrom@herrljunga.se" <anette.rundstrom@herrljunga.se>, 
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"tony.wahl@politiker.harryda.se" <tony.wahl@politiker.harryda.se>, 
"david.dinsdale@politiker.harryda.se" <david.dinsdale@politiker.harryda.se>, 
"hakan.eriksson@politiker.harryda.se" <hakan.eriksson@politiker.harryda.se>, 
"bjorn.magnusson@politiker.harryda.se" 
<bjorn.magnusson@politiker.harryda.se>, "bengt.andersson@politiker.harryda.se" 
<bengt.andersson@politiker.harryda.se>, "roland.jonsson@politiker.harryda.se" 
<roland.jonsson@politiker.harryda.se>, "peter.arvidsson@politiker.harryda.se" 
<peter.arvidsson@politiker.harryda.se>, "catarina.davidsson@karlsborg.se" 
<catarina.davidsson@karlsborg.se>, "assar.wixe@kungalv.se" 
<assar.wixe@kungalv.se>, "elisabeth.mattson@kungalv.se" 
<elisabeth.mattson@kungalv.se>, "martin.hogstedt@kungalv.se" 
<martin.hogstedt@kungalv.se>, "erik.andreasson@kungalv.se" 
<erik.andreasson@kungalv.se>, "fredrik.daun@kungalv.se" 
<fredrik.daun@kungalv.se>, "sven.niklasson2@kungalv.se" 
<sven.niklasson2@kungalv.se>, "monica.harlandsson@kungalv.se" 
<monica.harlandsson@kungalv.se>, "lennart.wennerblom@kungalv.se" 
<lennart.wennerblom@kungalv.se>, "alexander.abenius@lerum.se" 
<alexander.abenius@lerum.se>, "lill.jansson@lerum.se" <lill.jansson@lerum.se>, 
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<linda.holmernordlund@lillaedet.se> 
Ämne: tolkförmedlingen väst 

  
 
Hej, 
Jag skriver till dig med anledning av att din kommun är medlem i kommunalförbundet  
Tolkförmedling Väst. Förhoppningen är att du som politiker i din kommun kommer till  
en bättre insikt efter detta email.  
 
Om Tolken 
 
Att arbeta som tolk är ett ansvarsfullt och krävande jobb samtidigt som det är 
omväxlande  
och tillfredsställande.Vi tolkar sätter alltid ribban högt för oss och utkräver professionalitet  
och hängivenhet av oss själva vid vartenda tolkuppdrag. Det ställer samtidigt krav på  
tolkförmedlaren att ta fram strategier som skapar de bästa förutsättningarna både för 
kunden och för tolken. 
En god planering som ger tolken en god översikt över sin arbetsvecka,en arbetsmiljö 
som  
inte stressar i onödan och inte urholkar tolkens sinnesjämvikt och prestationsförmåga 
utan  
stärker den är grundläggande för ett välutfört tolkuppdrag.  
Studier som bedrivits bland andra av Lunds universitet betonar vikten av tolkens roll och  
uppmärksammar hur tolkens arbetsförhållanden påverkar kvalitèn på tolkningen.  
Om tolkens roll vid ett tolkat möte säger forskningen:  
”Det finns en rad faktorer, utöver de som hanteras i god tolksed, som påverkar rättssäker- 
heten i ett tolkat möte. Några faktorer kan vara tolkars kunskap i käll- och målspråk, 
realia  
och terminologi samt i nödvändiga färdigheter som tolkteknik eller att hantera känslor,  
tystnad, tabun, lojaliteter och positioner som uppstår på grund av bland annat kön, 
etnicitet  
eller religiös tillhörighet.” (Tolkprojektet, Lunds universitet, sida 54) 
”Den osäkerhet som omgärdar tolkars arbetssituation påverkar inte bara det enskilda 
tolkade  
mötet, arbetsvillkoren gör även att det sker en ständig dränering på tolkkompetens och 
att  
klienter/patienter och tolkanvändare kanske sällan eller aldrig får tillgång till de verkligt  
kvalificerade tolkarna. Detta är inte bara frågor som rör den individuelle tolken och 
aktörerna  
i det tolkade mötet utan det handlar ytterst om rättssäkerhet och även om 
samhällsekonomi”  
(ur samma källa, sida 56).  
 
Om Tolkförmedlingen Väst 
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”Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt 
verksamhetssystem........då  
det är en viktig del av förbundets utveckling och målsättning att vara en verksamhet i 
framkant. 
Det nya verksamhetssystemet bedöms komma att förenkla och effektivisera 
arbetsprocesser”.  
”Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där 
uppdrags- 
tagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag (ur budget och verksamhetsplan 
2020-2022) 
 
Det nya systemet infördes till slut 2020/06/01.Det uppdagades ganska omgående för 
tolkarna  
att det mycket omtalade och påkostade ”verksamhetssystemet”  är inget annat än den 
ökända  
appen med alla sina fel, brister och dysfunktioner som andra tolkförmedlingar i Sverige 
använt  
sedan några år och ångrat sedan dess. 
Digitalisering och effektivisering är fashionabla slogan som har viss slagkraft, de är svåra 
att  
argumentera emot men att köpa för 12 mijoner kronor en undermålig app som fått 
underkänt  
förtjänar inte precis några lovord och applåder. Man kan sätta läppstift på en gris men det 
är  
fortfarande gris. Den appen är tagen ur manualen för snabbmat-liknande affärsrörelser, 
för  
drive-through och take away restauranger, inte för en seriös och viktig bransch som 
tolkbranschen. 
Att tolken på fredag har fortfarande ingen aning om hur arbetsdagen på måndag kommer 
att se ut,  
hur många tolkuppdrag, vilka tider och på vilket avstånd är inte några faktorer som 
förbättrar  
arbetsmiljön och arbetsmoralen. Att ständigt behöva vara på sin vakt i tid och otid för att 
fånga  
ett tolkuppdrag via appen på vardagar så väl som på helgen medan man är med famijen 
på  
någon aktivitet, när man kör bil eller står i duschen, till och med när man sover är inte 
direkt  
kvalitetshöjande heller. 
Att appen än idag, sju veckor efter driftsättningen fördelar tolkuppdragen som en tokstolle 
är  
knappast kostandseffektivt. Tolken i Ulricehamn tilldelas uppdrag i Trollhättan medan 
tolken i  
Trollhättan får åka till Borås. När kommunerna så småningom får notan, är den definitivt 
värd  
en närmare granskning. 
Konsekvenserna har för majoriteten av tolkar som varit verksamma i många år och varit  
Tolkförmedlingen väst lojala varit katastrofala. Att tolkar som inte fått ett enda klagomål 
under  
alla dessa år, har fått otaliga beröm av tolkanvändarna både muntligt och per email till 
TFV och  
plöstligt sedan det nya systemet driftsattes står utan arbete kan inte bagatelliseras som 
ett litet  
glapp i systemet.  
Med full förståelse för effekterna av pandemin och semesterperioden diskuterades 
problemen av  



ca 200 tolkar som drabbats väldigt hårt av den odugliga appen. Värt att notera är det 
faktum att  
majoriteten av dessa tolkar tillhör de stora tolkspråken som utfört 85% av TFVs årliga 
uppdrag.  
I ett mail till kansliet daterat 2020/07/13 påpekade undertecknad bristerna som fortfarande 
plågade  
de flesta tolkar och begärde därför ett möte för att framföra, diskutera och lösa 
problemen.  
Förbundsdirektören svarade bara några timmar senare att pandemin har visserligen haft 
viss  
inverkan men systemet i stort sett fungerar tillfrefdsställande.  
Ett sådant svar är inte tecken på starkt ledarskap i ett sådant kritiskt läge. Det vittnar 
snarare om  
okunskap och naivitet i bästa fall. Att undvika och blunda för problemen får inte det att gå 
bort,  
utan ökar risken för att det blir epidemiskt, kroniskt och svårlöst. Att instruera 
medarbetarna som  
svarar i telefon, att de inte är psykologer och terapeuter och därmed inte skall lyssna på 
tolkarnas  
synpunkter och klagomål är ytterligare tecken på svagt ledarskap. 
Allt detta kommer oundviktligen leda till att kunder,patienter, klienter och tolkarna blir 
lidande i alltmer  
större utsträckning. Tolkar är ryggraden som bär upp verksamheten och om ledningen 
anser sig vara  
hjärnan vill vi leva i symbios med den. Vi är inte stridslystna men vi gillar inte parasitismen 
där ena  
parten drar nytta av samlevnaden medan den andra skadas. 
Det är inte för sent än att fixa det här. Med kunskap kommer ansvar att agera och försöka 
förändra.  
Nu har du kunskap om problemen som skakar förbundet som din kommun är medlem i 
och du har ett  
ansvar att agera.  
Tack på förhand  

 Persisk tolk vid TFV i Göteborg 
Kopia till : 
Alla berörda politiker i medlemskommuner 
Stadsrevisionen i Göteborg 
Utvalda granskande journalister i Göteborg 
Tolkkollegor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickat från min iPhone 



FINANSRAPPORT 2020-08-31

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-07-31 2020-08-31
Räntebärande likviditet*) 441,5 585,4 568,8
varav:  -utlåning till internbanken -140,9 -389,3 -58,3

-externa räntebärande placeringar 313,5 219,5 220,6

-direktutlånat till bolagen 9,1 8,6 8,6

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 259,7 746,5 397,9

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

Intecknad likviditet 769,6 540,3 581,7
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad 254 -17
Kommentar: 

 

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 191231 Fsg 2020 Marknadsvärde 200831 Orealiserat +/-*)
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 5,0 -1,5 3,4 -0,1

Nordea Instutionell Korträntefond 59,9 -18,8 41,3 0,2

Simplicity Likviditetsfond 60,5 -19,0 41,5 0,0
SPP Företagsobligationsfond 79,7 -24,5 54,7 -0,5

SPP Grön Obligationsfond 46,0 -14,3 31,8 0,2

SPP Obligationsfond 20,7 -6,5 14,4 0,2

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 26,4 -8,3 18,2 0,0

Öhman Grön obligationsfond AB 22,2 -6,8 15,3 -0,1

320,4 -99,6 220,6 -0,2

Realiserade vinster/förluster under året 0,8

*) Som en följd av ändrade redovisningsprinciper 2019 bokfördes föregående års orealiserade vinst på 6,8 mkr som en ränteintäkt 2019.

2018-12-31 2019-12-31 2020-07-31
Borgen till externa motparter utanför kommunkoncernen 230,0 301,3 332,8
Krediter med borgen av Borås Stad 230,0 301,3 332,8
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-07-31 2020-08-31
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 368,8 9 398,1 9 380,0
Upplåning - Borås Stad -140,9 -389,3 -58,3

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 214,6 242,3 243,2

Upplåning - Certifikat 1 300,0 1 350,0 1 000,0

Upplåning - Kommuninvest 3 995,1 4 495,1 4 495,1

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

Upplåning- Obligation 4 000,0 3 700,0 3 700,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 368,8 9 398,1 9 380,0

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad: inkl kreditlöften

Snittränta: inkl kreditlöften

Genomsnittlig lånemarginal:

Återstående räntebindningstid (år):

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2021-08-31

Nordea Kreditlöfte 750 0 2021-08-31

SHB Kreditlöfte 750 0 2021-08-31

SEB Kreditlöfte 750 0 2021-08-31

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2021-08-31

Summa 3 150 0,0

2020-07-31 2020-08-31

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%

0,05% 0,05%

0,21% 0,21%

2,52 2,46

27% 26%

2,51 2,46

49,2 45,6

0,71% 0,66%

2020-07-31 2020-08-31

6 898,1 6 880,0



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

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

stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BORÅS STAD 0,0 200,0 0,00% 0,00%

BOSTÄDER 2 816,1 3 200,0 1,03% 0,37% 7,9 25%

BEMAB 3 883,2 4 747,0 2,04% 0,43% 3,5 6%

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

ELNÄT 888,0 1 200,0 0,91% 0,23% 2,4 5%

VISKAFORSH 389,3 411,0 1,00% 0,44% 1,1 55%

STADSHUSAB 196,9 204,8 0,48% 0,00% 1,0 999%

IBAB konc 281,9 410,0 1,05% 0,19% 0,9 8%

FRIBO 191,9 231,0 1,73% 0,42% 0,4 19%

SANDHULTSB 259,1 305,0 1,05% 0,49% 0,8 41%

TOARPSHUS 200,9 245,0 1,13% 0,49% 0,5 31%

DJURPARK 117,8 180,0 0,71% 0,00% 0,3 999%

PARKERING 97,0 150,0 0,94% 0,41% 0,3 4%

BORÅSBORÅS 8,8 22,0 0,53% 0,00% 0,0 999%

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

AKADEMIPLATSEN 49,2 65,0 0,53% 0,00% 0,1 999%
Summa 9 380,0 11 573,2 1,43% 0,37% 19,2

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

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Ränte- och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,46 Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,46 Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 27% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 177% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2020-06-30 på nominellt 2 704,5 mkr har ett marknadsvärde på -45,6 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:

 



AB BOST  ÄDERIBORÅS
Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  6/2020

Sammanträdesdag  2020-08-31

1 (4)

Plats

Omfattning

Tid

Beslutande

Övriga

närvarande

Teams  och  Västerbrogatan  8B

gg 71 - 83

KI. 17.00-19.20

Roland  Andersson

Oliver  Öberg

Linda  Ikatti

Pirjo  Antonson

Väinö  Osthult

Kjell  O. Claesson

Paul-Andre  Safko

Mikael  Wickberg

Olle  Engström

Gunnel  Österberg

Petra  Vainonpää

Peter  Andersen

Bo Unosson

Staffan  Falk

Seija  Noppa

Lennart  Malmerfors

Mark  T. Warnberg

Carina  Winroth

Marcus  Persson

Mikael  Hansson

Annica  Larsson

Sophia  Jonsson

Theresa  Gunnergren

Mattias  Jonsson

Vision

Vision

VD

ÄRENDEN

% 71 Mötets öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och  hälsar  alla  välkomna.

% 72 Justering

Kjell  O. Claesson  utses  att  justera  dagens  protokoll.

(5k



AB BOSTÄDER  I BORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  6/2020

Sammanträdesdag  2020-08-31
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% 73 Godkännande  av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.

% 74 Föregående  mötes protokoll

Protokollet  från  sammanträdet  den  2020-06-'15  godkänns  och

läggs  till handlingarna.

% 75 Riskidentifiering,  EY Bilaga  38/2020

Anna  Dagson,  EY, gick  igen  den  riskidentifiering  som  led-

ningsgruppen  gjorde  före  sommaren.

Styrelsen  föreslås  utse  Roland  Andersson,  Kjell  O. Claesson,

Olle  Engström  samt  Mark  T. Warnberg  som  styrelsens  repre-

sentanter  i det  fortsatta  arbetet  med  framtagande  av intern

kontrollplan  och  riskpolicy.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 76 VD rapport

VD  går  igenom  sina  reflektioner  från  sin  första  tid i bolaget  och  sina

tankar  om resan,  vägen  framåt.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 77 Ekonomisk  rapport,  prognos  juni Bilaga  39/2020

Annica  Larsson  redovisar  prognos  för  år 2020  efter  juni  månads

utfall.  Prognosen  uppgår  till 33,5  mkr  vilket  är  2,4  mkr  bättre  än

budget  31,1 mkr.

Till  nästa  möte  redogörelse  av ekonomiska  konsekvenser  av Co-

rona  samt  aktuell  framtida  underhållsplan.

Annica  Larsson  redovisar  aktuell  status  kring  stämningen  från

Fristad  Bygg.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

'lfk



AB BOSTÄDER  I BORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  6/2020

Sammanträdesdag  2020-08-31

3 (4)

% 78 Underhållsplan  hösten 2020 Bilaga  40/2020

Theresa  Gunnergren  gick  igenom  aktuell  underhållsplan  för  hös-

ten  2020  i spåren  av  Corona.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 79 Pågående projekt Bilaga  41/2020

Theresa  Gunnergren  gick  igenom  aktuella  nyproduktionsprojekt

samt  diverse  andra  pågående  affärer.

Till  nästa  möte  en uppdaterad  bild på dagens  lägenhetsbestånd.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

Bilagan  är  sekretessbelagd  pga.  affärskritisk  information.

% 80 Kronängsparken,  genomförandeavtal

Theresa  Gunnergren  informerar  om aktuell  status  i ärendet.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 81 Försäljning,  Hässlehus  3

VD  informerar  om att avsiktsavtalet  avseende  försäljning  av Hässle-

hus  3 är signerat.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 82 Remiss, Avfallshantering Bilaga  42/2020

Mattias  Jonsson  redovisar  företagets  hållning  kring  remiss  om  fram-

tida  avfallshantering  i våra  områden.

Styrelsen  beslutar  att ge ordförande  delegation  att skicka  in

remissvar.



AB BOST  ÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782
STYRELSEPROTOKOLL  6/2020

Sammanträdesdag  2020-08-31

4 (4)

% 83 Avslutning

öranden avsluta m?tet pch ta ar för visat intre a 7å  ;l/ i  t

,/

+

R and

o förande
n i  nica  Larsson

se  terare

Kjell  O. Claesson

justerande



Bolagsövergripande riskanalys
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Sammanfattning av resultat
AB Bostäder i Borås har på uppdrag av styrelsen inlett ett arbete att ta fram
en internkontroll-plan. En del i detta arbete är att implementera ett ramverk
som ska användas för ett kontinuerligt och systematiskt riskhanteringsarbete
i bolaget.

Genomförande

En del av processen har gått ut på att identifiera bolagsövergripande risker
inom fyra olika riskområden (strategiska-, operationella-, finansiella- samt
regelefterlevnadsrisker). Detta gjordes under intervjuer med nyckelpersoner i
organisationen. De identifierade riskerna har sedan bedömts av
ledningsgruppen under en workshop.

• Totalt har 111 risker identifierats. Under workshopen bedömdes varje
enskild risk utifrån två parametrar – påverkan vid inträffande samt
sannolikhet för inträffande. Båda parametrarna bedöms utifrån en
femgradig skala för påverkan och sannolikhet.

• Ett genomsnittligt värde för sannolikhet samt påverkan togs fram baserat
på deltagarnas bedömningar. Genom att multiplicera dessa värden erhölls
ett totalt riskvärde. Baserat på riskvärdena klassificerades riskerna i tre
kategorier: låga risker (riskvärde mellan 1,0 och 7,9), medelrisker
(riskvärde mellan 8,0 och 11,9) samt höga risker (riskvärde mellan 12,0
och 25,0).

I tabellen till höger syns de risker ledningsgruppen prioriterade efter
workshopen.

*Efter bedömningen fördes en diskussion kring resultatet. Utifrån denna
beslutade ledningsgruppen att manuellt justera resultatet för att tydliggöra
riskbilden (se sida 19 för detaljer).
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Målsättning Av ledningsgruppen prioriterade risker Riskvärde

Bästa boendet

Risk att AB Bostäders fastigheter och övriga bestånd utsätts för skadegörelse 17,53

Risk att oförutsedda händelser utom AB Bostäders kontroll inträffar som 
påverkar hyresgästernas trygghet (ex. skottlossning eller skadegörelse) 15,98

Risk att negativa publiceringar i  media skadar varumärket 14,53

Risk att obehöriga tar sig in i  AB Bostäders fastigheter 14,05

Risk att otil låten andrahandsuthyrning förekommer 13,5

Bästa 
arbetsgivaren

Risk att avsaknad av konkurrens medför en kultur med låga krav på utveckling 
och effektivitet 13,39

Risk att kompetensbrist leder til l  felaktig eller otillräcklig kravställning vid 
upphandling

12,23

Risk att AB Bostäder saknar systematiskt arbetsmiljö-arbete *Manuell

Risk att AB Bostäder brister i  projektmetodik på grund av avsaknad av 
kompetens inom projektledning *Manuell

Diversifierat 
(blandat) 
bostadsbestånd

Risk att AB Bostäders varumärke förknippas med problem i utsatta områden 16

Risk att AB Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det faktiska 
behovet och skapar en ökad underhållsskuld (inre och yttre underhåll) 15,5

Risk att eftersatt underhåll i  fastighetsbeståndet resulterar i  skador 12,23

Bäst i  klassen i 
hållbarhet

Risk att polisens klassning av särskilt utsatta områden resulterar i  utebliven 
möjlighet att försäkra bostadsbestånd 16,47

Risk att beroendet ti l l  Borås Stad och dess rating leder ti l l  ej marknadsmässiga 
räntekostnader 16

Risk att hyresförhandlingarna inte leder til l  ti l lräckliga hyresökningar för att 
täcka AB Bostäders löpande kostnadsutveckling

13,59

Risk att anställda inom AB Bostäder saknar en affärsmässig inställning 12,95

Risk att styrelsens medlemmar saknar erfarenhet inom AB Bostäders 
affärsområde för att kunna fatta rätt beslut och utmana ledningsgruppen

12,23



Tillvägagångssätt för riskanalys

Innehållsförteckning

Bakgrund och tillvägagångssätt s. 4 – s. 61

Workshop för riskbedömning s. 11 – s. 133

Resultat av bedömning s. 15 – s. 194

Appendix s. 215

Bakgrund och syfte med riskanalys

Riskarbete utgår från bolagets mål

Riskuniversum och kategorisering     s. 8 – s. 92
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Bakgrund och syfte med riskanalys

Välfungerande riskhantering kan 
bidra till:

✓ Ökad möjlighet att nå mål

✓ Förbättrade processer

✓ En bättre förståelse för 
bolagets riskprofil

✓ Långsiktig tillväxt

✓ Ökad effektivisering

Syfte med riskhantering

Den grundläggande principen är att säkerställa effektiv riskhantering på alla nivåer 
i verksamheten, i den utsträckning det bedöms ekonomiskt försvarbart. Detta 
innebär att alla förhållanden/omständigheter och arbetssätt bör utformas för att 
minska och eliminera risker i verksamheten, i den finansiella rapporteringen samt 
för att säkerställa att lagar och regler efterlevs. Åtgärder och metoder för 
kontinuerligt arbete med riskhantering bör utvecklas i en intern kontrollplan.

Definition av en risk och riskområden

Risk kan definieras som osäkerheten om en händelse kommer att inträffa och dess 
påverkan/konsekvens på en enhets förmåga att uppnå sina verksamhetsmål inom 
en given tidsperiod (vanligtvis 1-3 år). Riskerna fördelas över fyra huvudsakliga 
riskområden: strategiska risker, operationella risker, finansiella risker samt risker 
kopplade till regelefterlevnad (se nästa sida).

Bakgrund

Riskhantering är en viktig del i ett bolags arbete med intern kontroll. Styrelsen är 
ytterst ansvariga för verksamhetens riskhantering. Det är ledningsgruppens ansvar 
att identifiera, utvärdera och minimera risker, samt att rapportera detta arbete till 

styrelsen.
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Tillvägagångssätt för riskanalysen
A

kt
iv

it
et

er

1. Planering

1. Hålla uppstartsmöte 
tillsammans med representant 
från bolaget för att fastställa 
metodik och tidsplanering

2. Förstå bolagets 
affärsverksamhet och 
målsättningar

3. Identifiera nyckelpersoner 
inom bolaget och boka tillfällen 
för att genomföra intervjuer

4. Förbereda inför intervjuer för 
riskidentifiering

Fa
se

r

2. Identifiera & gruppera 3. Utvärdera & analysera 4. Rapportering & åtgärder

5. Studera och sätta sig in i 
bolagets existerande riskarbete 
och eventuella ramverk som 
används

6. Genomföra intervjuer med 
nyckelpersoner under juni 
månad för att identifiera 
tänkbara risker

7. Jämföra risker mot internt 
leading practice-material inom 
EY och skapa bruttolista över 
bolagets risker

8. Förbereda inför workshop 
genom att definiera ramverk 
samt ta fram bedömningsskalor

9. Validera identifierade risker 
med medlemmar ur 
ledningsgruppen

10. Genomföra workshop 24/6 för 
att bedöma riskerna utifrån 
sannolikhet och påverkan enligt 
framtagna skalor

11. Sammanställa resultat från 
workshop och analysera risker 
vars sammanlagda riskvärde 
klassificeras som högt

12. Skapa helhetsbild av resultatet 
och kvalitetssäkra riskanalysen

13. Ta fram en rapport över 
riskbedömningsövningen och 
leverera till ledning och styrelse 

14. Förbereda arbete med 
åtgärdsarbete och uppföljning 
för identifierade allvarliga 
risker

Planera och fastställa deltagare 
samt metod för projektet

Syfte: Etablera gemensam 
förståelse för arbete och resultat

M
ål

 &
 s

yf
te

Intervjuer och riskidentifiering 
genomförs inför riskworkshop

Syfte: Säkerställa en heltäckande 
riskkartläggning som baseras på 
bolagets nuvarande situation

Workshop för riskbedömning samt 
analysera och sammanställa 
resultat

Syfte: Erhålla en uppdaterad 
riskbedömning av bolagets risker.

Rapportera resultat samt förbereda 
åtgärder och uppföljning

Syfte: Rapportera resultatet av 
riskarbetet till revisionsutskott och 
styrelse

5Tillvägagångssätt för löpande riskanalysarbete beskrivs i den riskpolicy som kommer att tas fram



Riskarbete utgår från bolagets mål

Riskhantering enligt COSO

Enligt COSO-ramverket ska bolagsövergripande riskarbete bidra till att 
säkerställa att företagets affärsmål uppnås.

Inom ramen för ett företags fastställda syfte eller vision fastställer 
ledningen strategiska mål, väljer strategi och preciserar en uppsättning 
mål för verksamhetens olika delar. 

Detta ramverk för företagsövergripande riskarbete är anpassat för att 
bidra till att företaget når mål inom fyra områden:

Strategiska mål – mål på hög nivå, nära knutna till företagets 
vision och mission och som stödjer dess syfte

Operationella mål – mål som kopplas till effektivt och 
produktivt användande av verksamhetens resurser

Finansiella rapporteringsmål – mål som kopplas till företagets 
förmåga att leverera tillförlitlig finansiell rapportering 

Regelefterlevnadsmål – mål som kopplas till företagets 
förmåga att efterleva gällande lagar och regler

Med anledning av detta klassificeras riskerna i fyra olika riskområden:

Innefattar risker som kan hindra bolaget från att uppnå 
sin vision och sina mål. Strategiska risker är ofta 
förknippade med att verka i en specifik bransch.

Risker relaterade till bolagets interna och externa 
rapportering, samt bolagets exponering mot finansiella 
risker så som ränta, likviditet, krediter och valutor.

Regelefterlevnadsrisker innebär risk för ekonomiska och 
juridiska påföljder till följd av bristande efterlevnad av 
lagar, förordningar och regelverk.

Risker relaterade till effektivitet och effektiv hantering 
av resurser. Operationella risker är risker anslutna till 
interna processer, resurser, system och anställda.

Strategiska 
risker

Operationella 
risker

Finansiella 
risker

Regelefter-
levnadsrisker
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Riskuniversum för AB Bostäder i Borås

Innehållsförteckning

Bakgrund och tillvägagångssätt s. 4 – s. 6

Riskuniversum och kategorisering     s. 8 – s. 9

1

2

Workshop för riskbedömning s. 11 – s. 133

Resultat av bedömning s. 15 – s. 194

Appendix s. 215

Riskuniversumets underkategorier
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Riskuniversum för AB Bostäder i Borås

Legalt

Bokföring och
rapportering

Uppförande-
kod

Marknads-
dynamik

Planering och
resursallokering

Marknad
Likviditet

Uthyrning och 
förvaltning

Anställda och 
HR

IT

Projektutveckling

Oförutsedda 
händelser

Kommunikation
och relationer

Bokföring och
rapportering

Skatt

Riskuniversum

Värdering

Finansiella

Operationella

Betydande 
initiativ

Strategiska

Regel-
efterlevnadStyrning

Regulatoriskt
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Riskuniversumets underkategorier
Strategiska Operationella Regelefterlevnad Finansiella

Styrning:

• Styrelsearbete

• Riskarbete

• CSR

• Organisatoriskt förankring

Planering och resursallokering:

• Organisationsstruktur

• Styrande dokument

• Strategisk planering

• Budgetering och prognostisering

• Förändringsledning

• Resurskapacitet

Marknadsdynamik:

• Makroekonomiska faktorer

• Sociopolitiska faktorer

• Konkurrens

• Kundernas förväntningar och 
preferenser

• Livsstilstrender

Betydande initiativ:

• Vision och riktning

• Planering och utförande

• Förändringsledning

• Mätning och uppföljning

Kommunikation och relationer:

• Mediarelationer

• Kriskommunikation

• Kommunikation med anställda

Uthyrning och förvaltning:

• Fastighetsförvaltning

• Underhåll

• Kundsupport

• Identifiering av nya hyresgäster

• Hyresförhandling

• Hyresadministration

Anställda och HR:

• Arbetsmiljö

• Ansvarsskyldighet

• Utveckling och prestation

• Ersättning och förmåner

• Kultur

• Personberoende

• Färdigheter och kompetenser

• Arbetssätt

• Anställdas välmående

IT:

• Säkerhet och access

• Datahantering

• Til lförlitl ighet och återhämtning

• Kunskap och IT-hantering

• Cybersäkerhet

• Digitalisering 

• IT-strategi

Oförutsedda händelser:

• Avbrott i  verksamheten

• Allvarliga händelser

• Krisberedskap

Projektutveckling:

• Hantera projektportfölj

• Inköp och upphandling

• Planering och prognos

• Kostnadskontroll

• Kvalitetskontroll

Uppförandekod:

• Etik

• Bedrägeri

Legalt: 

• Rättstvister

Regulatoriskt: 

• Arbetskraft

• Data- & personsäkerhet

• Byggregler

• Miljö

• Offentlig verksamhet

Bokföring och rapportering:

• Lagstadgad rapportering

Värdering:

• Fastighetsvärdering

• Värdering av pågående projekt

Marknad:     

• Ränta

Likviditet:      

• Kassaflöde

• Finansiering

• Försäkring

Bokföring och rapportering: 

• Redovisning, rapportering och 
konsolidering

Skatt:

• Inkomstskatt

• Fastighetsskatt

• Moms
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Skalor för bedömning

Innehållsförteckning

Bakgrund och tillvägagångssätt s. 4 – s. 6

Riskuniversum och kategorisering     s. 8 – s. 9

1

2

Workshop för riskbedömning s. 11 – s. 133

Resultat av bedömning s. 15 – s. 194

Appendix s. 215

Klassificering av risker

Workshopens genomförande
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Skalor för bedömning

Värde Beskrivning

5 Mycket hög Mycket hög sannolikhet att händelsen inträffar inom de kommande tre åren

4 Hög Hög sannolikhet att händelsen inträffar inom de kommande tre åren

3 Medel Sannolikt att händelsen inträffar inom de kommande tre åren

2 Låg Låg sannolikhet att händelsen inträffar inom de kommande tre åren 

1 Väldigt låg Väldigt låg sannolikhet att händelsen inträffar inom de kommande tre åren

Värde Beskrivning

5 Allvarlig
Allvarlig påverkan på anseende i intressegrupp, ett eller flera projekt, finansiell rapportering 
och resultat alternativt omfattande utredning av media och/eller reglerande myndighet

4 Väsentlig
Väsentlig påverkan på anseende i intressegrupp, ett eller flera projekt, finansiell rapportering 
och resultat alternativt utredning av media och/eller reglerande myndighet

3 Viss
Viss påverkan på anseende i intressegrupp, ett eller flera projekt, finansiell rapportering och 
resultat alternativt uppmärksamhet från media och/eller reglerande myndighet

2 Begränsad
Begränsad påverkan på anseende i intressegrupp, ett eller flera projekt, finansiell rapportering 
och resultat alternativt regulatorisk och/eller medial påverkan

1 Obetydlig
Obetydlig påverkan på anseende i intressegrupp, ett eller flera projekt, finansiell rapportering 
och resultat alternativt regulatorisk och/eller medial påverkan
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Riskvärde mellan 1,0 och 7,9:

→Risken bedöms som låg 

Det finns ett litet alternativt inget behov av 
åtgärd. Dessa risker bör inte prioriteras, 
men de bör heller inte ignoreras. Svarta 
svanar (låg sannolikhet men hög påverkan) 
kan förekomma och bör prioriteras om 
omfattningen anses rimlig, då eventuella 
konsekvenser av dessa risker är allvarliga.

R3 Riskvärde mellan 12,0 – 25,0:

→ Risken bedöms som hög

Åtgärdsplaner för hur riskerna ska hanteras 
och minimeras bör prioriteras då 
konsekvenserna av riskerna är allvarliga vid 
ett potentiellt inträffande.

R1

Klassificering av risker

1. Väldigt låg

2. Låg

3. Medel

4. Hög

5. Mycket hög

Sannolikhet att risk inträffar

1. Obetydlig

2. Begränsad

3. Viss

4. Väsentlig

5. Allvarlig

Påverkan om risk inträffar

Produkten av sannolikhet och påverkan utgör det totala riskvärdet (1,0 – 25,0)

Riskvärde mellan 8,0 och 11,9:

→ Risken bedöms som medel

Åtgärder för hur riskerna ska hanteras och 
minimeras bör endast tas om de anses vara 
av en rimlig omfattning. Svarta svanar (låg 
sannolikhet men hög påverkan) bör 
prioriteras då eventuella konsekvenser av 
dessa risker är allvarliga.

R2
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Värde påverkan

5
R3 R2 R1 R1 R1

Värd
e san

n
o

likh
et

4
R3 R2 R1 R1 R1

3 R3 R3 R2 R1 R1

2
R3 R3 R3 R2 R2

1
R3 R3 R3 R3 R3

1 2 3 4 5



Workshopens genomförande
• Intervjuer med nyckelpersoner genomfördes under juni månad för att identifiera risker. 

Resultat sammanställdes som en bruttolista med risker. 

• Workshopen genomfördes den 24/6 på AB Bostäders kontor i Borås. Deltagande var 
samtliga medlemmar i bolagets ledningsgrupp. Dessutom deltog en Kvalitetskontroller 
(deltog inte i själva bedömningen av riskerna). Samtliga medlemmar i ledningsgrupper 
befann sig på plats i lokalen under workshopen. 

• En digital webbapplikation vid namn Mentimeter användes för att genomföra 

bedömningen av riskerna. Workshop-deltagarna anslöt till applikationen via antingen en 
bärbar dator eller en smartphone. Genom att ansluta till applikationen hade deltagarna 
möjlighet att se riskbeskrivningarna samt bedömningsskalorna på sina skärmar. Samtliga 
risker visades även på en skärm som fanns i möteslokalen.

• 111 risker bedömdes totalt. Riskerna inom det strategiska området bedömdes först, följda 
i tur och ordning av riskerna inom det operationella området, finansiella området samt 
slutligen området för regelefterlevnad. Riskerna bedömdes i grupper om åtta risker åt 
gången.

• I en första omgång bedömdes samtliga 111 risker utifrån påverkan vid ett eventuellt 
inträffande. 

• I en andra omgång bedömdes samtliga 111 risker utifrån sannolikhet att risken kommer 
att inträffa.

• Samtliga risker bedömdes individuellt och anonymt. 

• När samtliga risker bedömts och ett resultat erhölls visades en Heat map över resultatet 
upp (återfinns på sida 15) för workshopdeltagarna. Riskerna som bedömts som höga 
diskuterades. En sammanfattning av diskussionen återfinns på sida 19.
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Workshopens deltagare

• Bengt Engberg
VD

• Mikael Hansson 
Tillträdande VD

• Annica Larsson 
Ekonomichef

• Anna Sjödin 
HR-chef

• Sophia Jonsson 
Kommunikationschef

• Ulf Johansson
Tf. Marknadschef

• Mattias Jonsson
Boservicechef

• Theresa Gunnergren
Fastighetsutvecklingschef

• Jenny Haglund (deltog inte i bedömningen)
Kvalitetskontroller



Innehållsförteckning

Bakgrund och tillvägagångssätt s. 4 – s. 6

Riskuniversum och kategorisering     s. 8 – s. 9

1

2

Workshop för riskbedömning s. 11 – s. 133

Resultat av bedömning s. 15 – s. 194

Appendix s. 215 Diskussion av resultat
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Heat map över resultat

Risker som bedömts som höga

Ledningsgruppens samstämmighet



Heat map över resultat

Höga risker (riskvärde ≥ 12,0)

• Totalt 17 stycken risker

• Tre stycken strategiska risker, elva stycken operationella risker, 
två stycken finansiella risker samt en regelefterlevnadsrisk

• Riskerna och dess respektive bedömning av sannolikhet och 
påverkan återfinns på nästa sida samt i Appendix

Heat map för respektive riskområde återfinns i Appendix
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Risker som bedömts som höga (1/2)
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# Riskområde Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

75 Operationell
Uthyrning och 

förvaltning
Fastighets-
förvaltning

Risk att AB Bostäders fastigheter och övriga bestånd utsätts för 
skadegörelse

4,13 4,25 17,53

88 Finansiell Likviditet Försäkring
Risk att polisens klassning av särskilt utsatta områden resulterar i utebliven 
möjlighet att försäkra bostadsbestånd

4,25 3,88 16,47

7 Strategisk
Kommunikation 

& relationer
Mediarelationer

Risk att AB Bostäders varumärke förknippas med problem i utsatta 
områden

4,00 4,00 16,00

92 Finansiell Marknad Ränta
Risk att beroendet till Borås Stad och dess rating leder till ej 
marknadsmässiga räntekostnader

4,00 4,00 16,00

61 Operationell
Oförutsedda 

händelser
Allvarliga 
händelser

Risk att oförutsedda händelser utom AB Bostäders kontroll inträffar som 
påverkar hyresgästernas trygghet (ex. skottlossning eller skadegörelse) 

3,88 4,13 15,98

77 Operationell
Uthyrning och 

förvaltning
Underhåll

Risk att AB Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det 
faktiska behovet och skapar en ökad underhållsskuld (inre och yttre 
underhåll) 

3,88 4,00 15,50

8 Strategisk
Kommunikation 

& relationer
Mediarelationer Risk att negativa publiceringar i media skadar varumärket 3,88 3,75 14,53

34 Operationell Anställda och HR Arbetsmiljö
Risk att AB Bostäders anställda utsätts för hot eller andra händelser 
orsakade av en otrygg arbetsmiljö

4,00 3,63 14,50

63 Operationell
Oförutsedda 

händelser
Allvarliga 
händelser

Risk att obehöriga tar sig in i AB Bostäders fastigheter 3,63 3,88 14,05

Risker som klassificeras som höga bör aktivt hanteras genom förebyggande åtgärder. Dessa åtgärdsplaner bör prioriteras i verksamheten då de 
potentiella effekterna av riskerna kan ha en allvarlig negativ påverkan på bolaget vid inträffande. 



Risker som bedömts som höga (2/2)
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# Riskområde Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

79 Operationell
Uthyrning och 

förvaltning
Hyresförhandling

Risk att hyresförhandlingarna inte leder till tillräckliga hyresökningar för att 
täcka AB Bostäders löpande kostnadsutveckling

3,75 3,63 13,59

111 Regelefterlevnad Uppförandekod Etik Risk att otillåten andrahandsuthyrning förekommer 3,38 4,00 13,50

45 Operationell Anställda och HR Kultur
Risk att avsaknad av konkurrens medför en kultur med låga krav på 
utveckling och effektivitet

3,75 3,57 13,39

43 Operationell Anställda och HR Kultur Risk att anställda inom AB Bostäder saknar en affärsmässig inställning 3,63 3,57 12,95

30 Strategisk Styrning Styrelsearbete
Risk att styrelsens medlemmar saknar erfarenhet inom AB Bostäders 
affärsområde för att kunna fatta rätt beslut och utmana ledningsgruppen

3,38 3,63 12,23

68 Operationell Projektutveckling
Inköp och 

upphandling
Risk att kompetensbrist leder till felaktig eller otillräcklig kravställning vid 
upphandling

3,63 3,38 12,23

78 Operationell
Uthyrning och 

förvaltning
Underhåll Risk att eftersatt underhåll i fastighetsbeståndet resulterar i skador 3,63 3,38 12,23

76 Operationell
Uthyrning och 

förvaltning
Fastighets-
förvaltning

Risk att AB Bostäder saknar processer för effektiv överlämning av 
fastigheter från projektfasen till förvaltningsfasen

3,25 3,75 12,19

Risker som klassificeras som höga bör aktivt hanteras genom förebyggande åtgärder. Dessa åtgärdsplaner bör prioriteras i verksamheten då de 
potentiella effekterna av riskerna kan ha en allvarlig negativ påverkan på bolaget vid inträffande. 



Ledningsgruppens samstämmighet
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*87. Risk att verksamheten inte har tillräckligt finansiering för att utveckla verksamheten och 
investera i nya projekt (1,22)
**71. Risk att bygglovsprocesserna är utdragna, vilket leder till förseningar och fördyringar av 
planerade projekt (1,20)
***89. Risk att AB Bostäder saknar försäkringsskydd för en eller flera fastigheter (1,20)

• 16 av 111 risker erhöll bedömningar av påverkan som hade en 
standardavvikelse som var större än eller lika med 1,00.

• 15 av 111 risker erhöll bedömningar av påverkan som hade en 
standardavvikelse mindre än eller lika med 0,50.

• Mest samstämmighet gällande påverkan fanns bland riskerna inom det 
operationella riskområdet (genomsnittlig standardavvikelse på 0,76), 
medan minst samstämmighet fanns bland riskerna inom området för 
regelefterlevnad (genomsnittlig standardavvikelse på 0,80).

• Ledningsgruppen var minst samstämmiga gällande påverkan i 
bedömningen av risk 87*, risk 71** samt risk 89*** (standardavvikelse 
på 1,22, respektive 1,20 och 1,20)

Samstämmighet gällande påverkan

• 23 av 111 risker erhöll bedömningar av sannolikhet som hade en 
standardavvikelse som var större än eller lika med 1,00.

• 13 av 111 risker erhöll bedömningar av sannolikhet som hade en 
standardavvikelse mindre än eller lika med 0,50.

• Mest samstämmighet gällande sannolikhet fanns bland riskerna inom 
det finansiella riskområdet (genomsnittlig standardavvikelse på 0,76), 
medan minst samstämmighet fanns bland riskerna inom det strategiska 
och operationella området (genomsnittlig standardavvikelse på 0,83).

• Ledningsgruppen var minst samstämmiga gällande sannolikhet i 
bedömningen av risk 60* samt risk 20** (standardavvikelse på 1,22 
respektive 1,20)

Samstämmighet gällande sannolikhet

*60. Risk att oförutsedda händelser utom AB Bostäders kontroll inträffar som påverkar bolagets 
förmåga att bedriva verksamheten (ex. pandemi eller terror) (1,22)
**20. Risk att processer inte är standardiserade och dokumenterade, vilket skapar ineffektiva 
arbetssätt(1,20)
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Diskussion av resultat
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Baserat på resultatet diskuterade ledningsgruppen AB Bostäders risksituation. Två 
huvudsakliga områden berördes vilket ledde till att vissa justeringar genomfördes i 
resultatet. Dessa uppdateringar finns inkluderade i sammanfattningen på sida 2, 
markerade som ”manuella. 

Arbetsmiljö

Risk nummer 34 bedömdes som ”hög” under omröstningen. Under diskussionen 
lyftes att orsaken till den höga bedömning snarare är relaterad till risk nummer 108 
och risk nummer 36. Ledningsgruppen beslutade att i det fortsätta arbetet istället 
inkludera den sammanslagna nya risken ”Risk att AB Bostäder saknar systematiskt 
arbetsmiljö-arbete”.

Projektledningskompetens

Risk nummer 76 bedömdes som ”hög” under omröstningen. Under diskussionen 
lyftes att AB Bostäders största risk gällande projektledning snarare är relaterad till 
kompetens än process. Baserat på resonemanget beslutade ledningsgruppen att i 
det fortsatta arbetet istället inkludera den nya risken ”Risk att AB Bostäder brister i 
projektmetodik på grund av avsaknad av kompetens inom projektledning ”.

Med dessa justeringar sammanställde ledningsgruppen listan  ”Av ledningsgruppen 
prioriterade risker” som återfinns i sammanfattningen på sidan 2. Denna lista blir 
underlag för det fortsatta arbetet med riskhantering.

Risker som berörs

1. Risk att bolaget inte har effektiva och ändamålsenliga processer för 
förändringsledning (ex. projektmodeller för interna verksamhetsprojekt), 
vilket resulterar i  att förbättringar inte realiseras

34. Risk att AB Bostäders anställda utsätts för hot eller andra händelser 
orsakade av en otrygg arbetsmiljö

36. Risk att initiativ och arbete med förbättrad arbetsmiljö och ökad 
säkerhet inte prioriteras ti llräckligt inom AB Bostäder

41. Risk att AB Bostäders anställda saknar relevant kompetens för att 
utöva sina arbetsuppgifter på ett ti l lfredsställande sätt

76. Risk att AB Bostäder saknar processer för effektiv överlämning av 
fastigheter från projektfasen til l  förvaltningsfasen

108. Risk att AB Bostäder inte lever upp til l  externa regelverk gällande 
arbetsmiljö
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Appendix – Heat map över strategiska risker
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Appendix – Bedömning av strategiska risker
# Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

1 Betydande initiativ Förändringsledning
Risk att bolaget inte har effektiva och ändamålsenliga processer för förändringsledning (ex. 
projektmodeller för interna verksamhetsprojekt), vilket resulterar i  att förbättringar inte 
realiseras

3,38 3,50 11,81

2 Betydande initiativ Mätning och uppföljning
Risk att finansiella nyckeltal som krävs för att fatta ändamålsenliga beslut inte speglar 
verksamheten och därmed inte utgör kvalitativa besluts- och kommunikationsunderlag

3,00 2,63 7,88

3 Betydande initiativ Vision och riktning
Risk att medarbetarna saknar tydliga kopplingar til l hur deras insatser bidrar ti ll att uppfylla 
verksamhetens mål

3,25 3,50 11,38

4 Betydande initiativ Planering och utförande
Risk att övergripande mål inte bryts ner på en nivå som skapar avsedda styreffekter på 
verksamheten

3,00 3,75 11,25

5 Betydande initiativ Mätning och uppföljning Risk att AB Bostäder inte arbetar strukturerat med måluppföljning 3,50 3,00 10,50

6 Betydande initiativ Planering och utförande
Risk att AB Bostäder inte etablerar processer som nyttjar data och andra underlag för att fatta 
ändamålsenliga beslut

3,13 3,00 9,38

7
Kommunikation & 

relationer
Mediarelationer Risk att AB Bostäders varumärke förknippas med problem i utsatta områden 4,00 4,00 16,00

8
Kommunikation & 

relationer
Mediarelationer Risk att negativa publiceringar i  media skadar varumärket 3,88 3,75 14,53

9
Kommunikation & 

relationer
Kriskommunikation

Risk att AB Bostäder inte jobbar proaktivt med media, och därmed inte snabbt och trovärdigt 
kan bemöta negativ publicitet eller ryktesspridning

2,38 2,63 6,23

10
Kommunikation 
och relationer

Kommunikation med 
anställda

Risk att AB Bostäder brister i  sin interna kommunikation gentemot anställda 2,63 2,50 6,56

11 Marknadsdynamik Sociopolitiska faktorer Risk att politiska beslut i  Borås Stad påverkar efterfrågan på AB Bostäders lägenheter och lokaler 2,75 2,38 6,53

12 Marknadsdynamik Sociopolitiska faktorer
Risk att situationen i de utsatta områden där AB Bostäder verkar försämras, vilket exempelvis 
medför ökad segregation

3,63 3,25 11,78

13 Marknadsdynamik Konkurrens
Risk att AB Bostäder som kommunalt bolag har sämre förutsättningar att bedriva en effektiv 
verksamhet

2,38 2,25 5,34

22



Appendix – Bedömning av strategiska risker
# Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

14 Marknadsdynamik
Kundernas förväntningar
och preferenser

Risk att AB Bostäder på grund av sin diversifierade målgrupp har svårt att balansera 
underhållsbehovet mellan nuvarande och framtida hyresgäster 

3,25 3,50 11,38

15 Marknadsdynamik
Makroekonomiska
faktorer

Risk att externa händelser som påverkar hyresgästernas ekonomiska förutsättningar minskar 
efterfrågan på AB Bostäders lägenheter och lokaler

2,63 2,25 5,91

16 Marknadsdynamik Sociopolitiska faktorer Risk att interna motsättningar inom kommunen gör beslutsprocesser långdragna 3,50 3,25 11,38

17 Marknadsdynamik Livsstilstrender Risk att AB Bostäder inte lyckas anpassa sitt fastighetsbestånd efter framtida livsstilstrender 2,63 2,63 6,89

18 Marknadsdynamik Livsstilstrender
Risk att AB Bostäders byggnader inte är ti l lräckligt klimatsmarta för att möta framtida krav på 
hållbarhet och miljö från hyresgäster

3,00 2,88 8,63

19
Planering och 

resursallokering
Strategisk planering Risk att styrelsen inte ägnar inte til lräckligt med arbete åt att ta fram strategier och visioner 3,00 3,13 9,38

20
Planering och 

resursallokering
Styrande dokument

Risk att processer inte är standardiserade och dokumenterade, vilket skapar ineffektiva 
arbetssätt

3,25 3,25 10,56

21
Planering och 

resursallokering
Styrande dokument

Risk att AB Bostäder saknar tydliga rollbeskrivningar för anställda, vilket resulterar i  bristande 
ansvarstagande

2,75 2,88 7,91

22
Planering och 

resursallokering
Styrande dokument Risk att AB Bostäder saknar styrande dokument som exempelvis riktlinjer och policys 2,00 2,63 5,25

23
Planering och 

resursallokering
Resurskapacitet

Risk att AB Bostäder saknar resurskapacitet för att genomföra samtliga initiativ för 
verksamhetsutveckling parallellt med att driva bolagets verksamhet

3,00 3,38 10,13

24
Planering och 

resursallokering
Organisationsstruktur

Risk att omorganisering och personalomsättning på ledande positioner påverkar anställda 
negativt (exempelvis minskad effektivitet eller känsla av otrygghet)

2,75 2,50 6,88

25
Planering och 

resursallokering
Förändringsledning Risk att nya ledningsgruppen inte klarar av att bemöta förväntningar från anställda 2,00 1,75 3,50

26
Planering och 

resursallokering
Budgetering och
prognostisering

Risk att budgeten inte speglar affärsplanen och därmed inte ger möjlighet att genomföra 
prioriterade initiativ

3,00 2,50 7,50
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Appendix – Bedömning av strategiska risker
# Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

27 Styrning Organisatorisk förankring
Risk att AB Bostäder brister i  intern kommunikation och förankring av bolagets strategiska 
målsättningar

2,63 2,63 6,89

28 Styrning CSR
Risk att det saknas ett tydligt förhållningssätt ti l l hur AB Bostäder ska balansera sitt 
samhällsansvar med affärsmässighet

3,00 2,88 8,63

29 Styrning CSR
Risk att AB Bostäder utför CSR-aktiviteter med olämpliga aktörer (ex. partnerskap med 
tvivelaktiga organisationer) 

2,38 2,38 5,64

30 Styrning Styrelsearbete
Risk att styrelsens medlemmar saknar erfarenhet inom AB Bostäders affärsområde för att kunna 
fatta rätt beslut och utmana ledningsgruppen

3,38 3,63 12,23

31 Styrning Styrelsearbete
Risk att AB Bostäders styrelse baserat på politiska visioner fattar strategiska beslut utan 
til lräckliga underlag (ex. nyproduktion)

2,88 3,13 8,98

32 Styrning Riskarbete Risk att processer inte efterlevs på grund av bristande arbete med intern kontroll 3,25 3,00 9,75

33 Styrning Riskarbete Risk att AB Bostäder inte arbetar kontinuerligt med att identifiera och förebygga risker 3,38 3,00 10,13
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Appendix – Heat map över operationella risker
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Appendix – Bedömning av operationella risker
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# Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

34 Anställda och HR Arbetsmiljö
Risk att AB Bostäders anställda utsätts för hot eller andra händelser orsakade av en otrygg 
arbetsmiljö

4,00 3,63 14,50

35 Anställda och HR Arbetsmiljö Risk att AB Bostäders anställda utsätts för arbetsplatsolyckor 3,00 2,88 8,63

36 Anställda och HR Arbetsmiljö
Risk att initiativ och arbete med förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet inte prioriteras 
ti l lräckligt inom AB Bostäder

2,88 2,50 7,19

37 Anställda och HR Personberoende Risk att AB Bostäder är beroende av nyckelkompetens som innehavs av ett fåtal personer 3,00 2,75 8,25

38 Anställda och HR Personberoende
Risk att AB Bostäder brister i  arbetet med successionsplanering och kunskapsöverföring av 
nyckelkompetenser

2,88 3,00 8,63

39 Anställda och HR Utveckling och prestation Risk att AB Bostäder inte kan erbjuda utveckling och attraktiva karriärmöjligheter 2,75 2,63 7,22

40 Anställda och HR Ersättning och förmåner
Risk att AB Bostäder inte erbjuder ersättningar och förmåner som är i  enlighet med 
medarbetarnas förväntningar

2,38 2,38 5,64

41 Anställda och HR
Färdigheter och
kompetenser

Risk att AB Bostäders anställda saknar relevant kompetens för att utöva sina arbetsuppgifter på 
ett ti l lfredsställande sätt

3,13 3,38 10,55

42 Anställda och HR
Färdigheter och
kompetenser

Risk att utebliven kompetenskartläggning resulterar i  att bolaget saknar plan för 
kompetensutveckling

3,13 2,71 8,48

43 Anställda och HR Kultur Risk att anställda inom AB Bostäder saknar en affärsmässig inställning 3,63 3,57 12,95

44 Anställda och HR Ansvarsskyldighet
Risk att AB Bostäders brist av decentraliserat ansvarstagande resulterar i  att anställda blir 
passiva

3,25 3,00 9,75

45 Anställda och HR Kultur Risk att avsaknad av konkurrens medför en kultur med låga krav på utveckling och effektivitet 3,75 3,57 13,39

46 Anställda och HR
Färdigheter och
kompetenser

Risk att AB Bostäder blir beroende av konsulter på ledande positioner, vilket kan leda til l  
förlorad kunskap och avsaknad av långsiktig stabilitet 

2,50 2,43 6,07

47 Anställda och HR Arbetssätt
Risk att manuella flöden och manuell hantering av dokument resulterar i  att felaktigheter 
uppstår

3,25 3,14 10,21



Appendix – Bedömning av operationella risker
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# Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

48 Anställda och HR Arbetssätt
Risk att anställda blir passiva på grund av rädsla att kommunikation och andra handlingar 
omfattas av offentlighetsprincipen

2,63 2,71 7,13

49 Anställda och HR Kultur
Risk att bristande samarbete och kommunikation mellan bolagets olika avdelningar vilket leder 
til l  ineffektivitet

3,63 3,14 11,39

50 Anställda och HR
Färdigheter och
kompetenser

Risk att medarbetare med personalansvar inte har fullgod utbildning/tillräckligt stöd för att 
utöva sitt personalansvar

2,88 2,75 7,91

51 Anställda och HR Anställdas välmående
Risk att sjukfrånvaron ökar och därmed bidrar ti l l ökade kostnader och minskad effektivitet inom 
organisationen

2,00 2,13 4,25

52 IT Säkerhet & access
Risk att obehöriga har ti l lgång til l system och information på grund av bristande arbete med 
hantering av behörighet och access

2,88 2,75 7,91

53 IT Datahantering
Risk att AB Bostäder inte utvärderar IT-miljön och kartlägger var känslig data hanteras och 
sparas, vilket kan leda til l  brister i  hur data skyddas

3,13 2,88 8,98

54 IT Digitalisering
Risk att AB Bostäder brister i  arbetet att riskbedöma nya applikationer system när man 
digitaliserar förvaltningstjänster

3,14 2,63 8,25

55 IT IT-strategi
Risk att AB Bostäder saknar kontinuerligt arbete för hur interna applikationer och system köps 
in, integreras och används i verksamheten

3,25 2,88 9,34

56 IT Kunskap och IT-hantering Risk att IT-organisationen saknar kompetens för att kunna hantera IT-relaterade problem 3,00 3,13 9,38

57 IT
Tillförlitl ighet och
återhämtning

Risk att AB Bostäder inte har kapacitet att återställa kritiska program til lräckligt snabbt, vilket 
leder til l  avbrott i  verksamheten eller förlorad data

3,13 2,75 8,59

58 IT Cybersäkerhet
Risk att AB Bostäder misslyckas med att förhindra eller upptäcka cyberhot och attacker utförda 
av externa aktörer

3,13 2,63 8,20

59
Oförutsedda 

händelser
Allvarliga händelser

Risk att delar av AB Bostäders fastigheter och övriga bestånd ödeläggs på grund av allvarliga 
händelser utanför bolagets kontroll (exempelvis bränder eller översvämningar)

2,38 1,88 4,45

60
Oförutsedda 

händelser
Avbrott i verksamheten

Risk att oförutsedda händelser utom AB Bostäders kontroll  inträffar som påverkar bolagets 
förmåga att bedriva verksamheten (ex. pandemi eller terror)

2,63 2,38 6,23

61
Oförutsedda 

händelser
Allvarliga händelser

Risk att oförutsedda händelser utom AB Bostäders kontroll inträffar som påverkar 
hyresgästernas trygghet (ex. skottlossning eller skadegörelse) 

3,88 4,13 15,98
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# Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

62
Oförutsedda 

händelser
Krisberedskap

Risk att AB Bostäder inte har etablerat en process för krishantering, vilket påverkar förmågan att 
kommunicera effektivt och ändamålsenligt för att återställa och bibehålla affärsverksamheten 
vid kris eller avbrott 

3,25 2,88 9,34

63
Oförutsedda 

händelser
Allvarliga händelser Risk att obehöriga tar sig in i  AB Bostäders fastigheter 3,63 3,88 14,05

64 Projektutveckling Kvalitetskontroll
Risk att AB Bostäder brister i  arbetet att följa upp och kontrollera varor och tjänster som 
levereras för att säkerställa kvalitet och til lförlitlighet

3,50 3,25 11,38

65 Projektutveckling Inköp och upphandling
Risk att AB Bostäder inte etablerar en effektiv process för inköp och lagerhållning, vilket 
resulterar, vilket exempelvis leder ti l l  dyra lager eller brist på varor

3,63 3,25 11,78

66 Projektutveckling Kostnadskontroll
Risk att AB Bostäder brister i  att säkerställa delleveranser i  byggprojekt innan betalning sker til l  
leverantör

3,14 2,57 8,08

67 Projektutveckling Inköp och upphandling
Risk att miljö- och hållbarhetsaspekter, samt övriga faktorer som inte är direkt relaterade til l  
ekonomi, inte beaktas vid inköp- och upphandlingar

3,25 3,00 9,75

68 Projektutveckling Inköp och upphandling Risk att kompetensbrist leder ti l l  felaktig eller otillräcklig kravställning vid upphandling 3,63 3,38 12,23

69 Projektutveckling Hantera projektportfölj Risk att stora projekt överstiger budget och tidsram på grund av bristande projektledning 3,63 3,00 10,88

70 Projektutveckling Hantera projektportfölj
Risk att entreprenörer eller underentreprenörer går i  konkurs under tiden som ett byggprojekt 
genomförs

2,88 2,00 5,75

71 Projektutveckling Planering och prognos
Risk att bygglovsprocesserna är utdragna, vilket leder til l  förseningar och fördyringar av 
planerade projekt

3,25 3,00 9,75

72 Projektutveckling Kvalitetskontroll Risk att leverantörer inte til lhandahåller efterfrågad kvalitet eller i  övrigt inte uppfyller krav 3,38 3,00 10,13

73 Projektutveckling Planering och prognos Risk att AB Bostäder saknar kompetens att investera i  rätt tekniska lösningar för framtiden 3,38 3,13 10,55

74 Projektutveckling Hantera projektportfölj
Risk att bolaget inte har effektiva och ändamålsenliga processer för projektledning vid ny- och 
ombyggnation

3,13 2,75 8,59
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# Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

75
Uthyrning och 

förvaltning
Fastighetsförvaltning Risk att AB Bostäders fastigheter och övriga bestånd utsätts för skadegörelse 4,13 4,25 17,53

76
Uthyrning och 

förvaltning
Fastighetsförvaltning

Risk att AB Bostäder saknar processer för effektiv överlämning av fastigheter från projektfasen 
til l  förvaltningsfasen

3,25 3,75 12,19

77
Uthyrning och 

förvaltning
Underhåll

Risk att AB Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det faktiska behovet och skapar 
en ökad underhållsskuld (inre och yttre underhåll) 

3,88 4,00 15,50

78
Uthyrning och 

förvaltning
Underhåll Risk att eftersatt underhåll i  fastighetsbeståndet resulterar i  skador 3,63 3,38 12,23

79
Uthyrning och 

förvaltning
Hyresförhandling

Risk att hyresförhandlingarna inte leder ti l l  ti l lräckliga hyresökningar för att täcka AB Bostäders 
löpande kostnadsutveckling

3,75 3,63 13,59

80
Uthyrning och 

förvaltning
Identifiering av nya
hyresgäster

Risk att AB Bostäder inte gör ti l lräckliga motpartskontroller och därmed accepterar olämpliga 
hyresgäster

3,25 2,88 9,34

81
Uthyrning och 

förvaltning
Identifiering av nya
hyresgäster

Risk att AB Bostäder utifrån politisk agenda besitter ett fastighetsbestånd som inte speglar 
framtida marknadsefterfrågan

2,75 2,88 7,91

82
Uthyrning och 

förvaltning
Hyresadministration Risk att AB Bostäder brister i  rutinen att driva in obetalda hyror 2,00 1,75 3,50

83
Uthyrning och 

förvaltning
Hyresadministration

Risk att AB Bostäder på grund av bristande i uppföljning av individuell mätning och debitering 
(IMD) debiterar hyresgäster felaktigt

2,88 2,63 7,55

84
Uthyrning och

förvaltning
Kundsupport Risk att åtgärdstiden vid felanmälningar blir för lång och påverkar kundnöjdheten 3,00 3,00 9,00
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# Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

85
Bokföring och 
rapportering

Redovisning, rapportering 
och konsolidering

Risk att resultaten för de olika verksamhetsområdena inte går att utläsa på ett rättvisande sätt 
och leder ti l l  inkonsekvent användande samt missvisande tolkning

3,13 3,13 9,77

86
Bokföring och 
rapportering

Redovisning, rapportering 
och konsolidering

Risk att AB Bostäder inte lever upp til l  kommunens förväntningar och krav på finansiell 
rapportering 

2,50 2,13 5,31

87 Likviditet Finansiering
Risk att verksamheten inte har ti l lräckligt finansiering för att utveckla verksamheten och 
investera i  nya projekt

3,00 2,50 7,50

88 Likviditet Försäkring
Risk att polisens klassning av särskilt utsatta områden resulterar i  utebliven möjlighet att 
försäkra bostadsbestånd

4,25 3,88 16,47

89 Likviditet Försäkring Risk att AB Bostäder saknar försäkringsskydd för en eller flera fastigheter 2,75 2,25 6,19

90 Likviditet Kassaflöde Risk att AB Bostäder inte aktivt förvaltar, bevakar och förbättrar sitt kassaflöde 2,50 2,25 5,63

91 Marknad Ränta Risk att makroekonomiska händelser resulterar i  räntehöjningar vilket medför ökade kostnader 3,38 3,25 10,97

92 Marknad Ränta Risk att beroendet ti l l  Borås Stad och dess rating leder ti l l  ej marknadsmässiga räntekostnader 4,00 4,00 16,00

93 Skatt Fastighetsskatt Risk att höjd fastighetskatt medför ökade kostnader 3,13 3,38 10,55

94 Skatt Fastighetsskatt
Risk att felaktig fastighetstaxering pga. ny- och ombyggnation ger felaktigt underlag för 
fastighetsskatt

2,75 2,50 6,88

95 Skatt Inkomstskatt Risk att det förekommer felaktigheter avseende hantering av inkomstskatt 1,83 1,75 3,21

96 Skatt Moms Risk att AB Bostäder hanterar, beräknar eller redovisar moms felaktigt 2,38 2,38 5,64

97 Värdering Fastighetsvärdering Risk att fastighetsbeståndet blir inkorrekt värderat 2,86 2,50 7,14

98 Värdering
Värdering av pågående 
projekt

Risk att pågående projekt värderas felaktigt vilket leder ti l l  nedskrivningsbehov 3,50 3,13 10,94
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# Kategori Underkategori Beskrivning Påverkan Sannolikhet Riskvärde

99
Bokföring och
rapportering

Lagstadgad rapportering
Risk att externa regelverk gällande ekonomisk rapportering inte efterlevs (ex. 
momsredovisningar, skatt, arbetsgivaravgifter eller årsredovisning) 

1,88 1,38 2,58

100 Legalt Rättstvister
Risk att AB Bostäder blir inblandat i  rättsliga tvister med exempelvis entreprenörer eller andra 
leverantörer

2,88 2,13 6,11

101 Regulatoriskt Offentlig verksamhet Risk att upphandlingar inte sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) 2,88 2,38 6,83

102 Regulatoriskt Data- och personsäkerhet
Risk att AB Bostäder misslyckas med att etablera processer för att säkerställa efterlevnad med 
den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

3,00 2,50 7,50

103 Regulatoriskt Offentlig verksamhet Risk att bolaget inte följer ti l lämplig lagstiftning vad gäller offentlighetsprincipen 2,50 2,00 5,00

104 Regulatoriskt Arbetskraft
Risk att externa regelverk gällande anställda inte efterlevs (ex. uppsägningar, fackliga 
förhandlingar eller övertidskompensation)

1,75 1,38 2,41

105 Regulatoriskt Byggregler
Risk att AB Bostäder inte lever upp til l  externa byggtekniska regelverk i  samband med om-, och 
nybyggnationer

2,13 1,75 3,72

106 Regulatoriskt Offentlig verksamhet Risk att otil låtna direktupphandlingar alternativt avsaknad av upphandling förekommer 2,88 2,88 8,27

107 Regulatoriskt Miljö
Risk att AB Bostäders byggnader inte är ti l lräckligt miljöanpassade för att klara av framtida krav 
från externa intressenter 

2,75 2,75 7,56

108 Regulatoriskt Data- och personsäkerhet Risk att AB Bostäder inte lever upp til l  externa regelverk gällande arbetsmiljö 2,25 2,38 5,34

109 Uppförandekod Bedrägeri
Risk att AB Bostäder misslyckas med att etablera processer och rutiner som upptäcker 
bedrägerier och annat olagligt beteende

2,88 2,88 8,27

110 Uppförandekod Etik
Risk att bolaget inte lyckats etablera och kommunicera en gemensam värdegrund, vilket skapar 
risk för oönskade beteenden

3,13 3,00 9,38

111 Uppförandekod Etik Risk att otil låten andrahandsuthyrning förekommer 3,38 4,00 13,50



Ekonomisk rapport, 

Prognos juni 2020



Prognos juni vs prognos april 2020

Utfall

 2019

Budget

2020

Prognos

april 2020

Prognos

juni 2020

Intäkter 506 391 525 506 527 524 529 550

Fastighetskostnader -394 233 -414 407 -412 350 -407 724

Central administration -50 221 -53 904 -57 355 -58 693

Resultat före finansnetto 61 937 57 195 57 819 63 133

Finansnetto -27 536 -26 107 -29 672 -29 618

Resultat efter finansnetto 34 401 31 088 28 147 33 515

Avkastning % 6,8% 5,9% 5,3% 6,3%

Mot budget

+2 427

Mot fg prognos

+ 5 368



Fasta och rörliga kostnader



Prognos juni vs prognos april 2020

Intäkter IMD (F) 1 619 Taxebundet (F) -1 344

Uppvärmning (F) 1 593 Fastighetsskatt (F) -538

Avskrivningar (F) 3 267

Finansnetto (F) 54

Hyresgästaktiviteter (.R) 693 Skador (.R) -2 000

Planerade reparationer (.R) 1 038

IT (.R) 501

Diverse (F/R) 485

Summa + 9 250 Summa - -3 882

Netto 5 368



Budget vs Prognos juni 2020

Hyror & hyresbortfall (F) 1 241,0 Taxebundet (F) -1 718,0

IMD (F) 1 271,0 Fastighetsskatt (F) -538,0

Uppvärmning (F) 4 845,0 Finansnetto (F) -3 511,0

Avskrivningar (F) 3 287,0

Hyresgästaktiviteter (.R) 693,0 Konsulter & jurister (.R) -2 125,0

Planerade reparationer (.R) 6 175,0 Personalkostnader (.R) -654,0

Skador (.R) -4 500,0

Reparationer (.R) -1 290,0

Diverse (F/R) -749,0

Summa + 17 512,0 Summa - -15 085,0

Netto 2 427,0



Prognos juni vs prognos april 2020

Intäkter

Rörliga 

kostnader

Fasta 

kostnader RESULTAT

Prognos 6, 2020 532 590 -230 251 -268 824 33 515

Budget 2020 530 959 -225 016 -274 854 31 089

1 631 -5 235 6 030 2 426

Prognos 6, 2020 532 590 -230 251 -268 824 33 515

Utfall 2019 507 853 -218 262 -255 190 34 402

24 737 -11 990 -13 634 -887



Prognos 10 år i tiden, 2020-2029

• Bas för år 2020 är prognos april 2020

• Hyresintäkter + 1 % per år

• Personalkostnader - 2,5 % per år

• Taxebundna kostnader – 2-3 % per år

• Omkostnader – 1 % per år

• Räntor – 1,2 % , ingen justering över perioden

• INGEN nyproduktion endast underhållsinvesteringar,               
200 Mkr per år













Status stämning Fristad Bygg
2020-08-31



Vad har hänt?

År 2019

20 maj Meddelar Fristad Bygg om att inte ytterligare betalningar kommer att ske

27 maj Möte med Fristad Byggs ägare

13 juni Möte med Fristad Byggs ägare och advokat

24 juni Mail från FBs advokat om att vi ska betala samma dag om de ska hjälpa till med utredningen

24 juni AB Bostäders styrelse tar beslut om att inte betala på rekommendation av VD

27 juni Hot om stämning på mail från FBs advokat till ABBs advokat

28 juni ABBs advokat svarar att vi inte kommer att betala

2 juli Fristad Byggs stämning registrerad hos Borås Tingsrätt (17 903 337 kr)

1 augusti Fristad Bygg inkommer med en tilläggsyrkande till stämningen (4 532 824 kr)

29 augusti Slutfaktura från Fristad Bygg (894 698 kr)



Vad har hänt?

År 2020

Januari ”Bokföring” av underlag erhållit från Fristad Bygg

10 mars Muntlig förberedelse Borås Tingsrätt. Medlingsbud från VD avvisas.

Mars-maj Kodning av tidigare gjord bokföring 

29 maj Svar till Borås Tingsrätt inkl bilaga Excel på 4 400 rader, reviderad ombyggnadskalkyl mm

29 juni Fristad Byggs advokat ber om anstånd på svarstiden från 3 juli till 18 september

30 juni Anstånd beviljas till 18 september med följande text:

”Ni har begärt ytterligare tid (anstånd) för att svara. Domstolen beviljar förlängning till den
tid som framgår nedan. Om svaret inte kommer in i rätt tid, kan domstolen komma att avgöra 
målet ändå.”

30 juni Fristad Byggs advokat kräver rättelse av texten hos Borås Tingsrätt.

Borås Tingsrätt har, oss veterligen, inte svarat på denna önskan om rättelse!



Underhållsplan höst 2020

 Augus� September Oktober November December 

Badrum (i budget 
2020: ca 30 milj förs 
över �ll 2021 )

Nej Nej Nej Nej Nej 

Kök: ca 10 milj 10 10 10 10 - 

Lägenhetsunderhåll, 
kommer utföras i 
ca220 lgh. 
11 miljoner

OK OK OK OK OK 

Övriga projekt OK OK OK OK OK 



Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall 

 

Tabell 1. Hushållsavfall som ska sorteras ut 

 

Blandat avfall och brännbart restavfall är det som återstår när annat hushållsavfall har sorterats ut. 

Detta avfall ska läggas i påse och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller kan orsaka skada, arbetsmiljöproblem 

och andra olägenheter uppkommer. 

Avfallsslag  Exempel  Hantering Kommentar  

Matavfall  Matavfall som t.ex. potatisskal, 
lökskal, fruktrester, kaffesump, 
hushållspapper och vissna 
snittblommor. Överbliven mat och 
mat som blivit för gammal.  

Matavfall ska sorteras ut från 
restavfallet.  

Efter anmälan till Miljöenheten kan 
matavfall komposteras på den egna 
fastigheten. 

Brännbart restavfall Avfall som blir över efter 

källsortering. 

Brännbart restavfall ska sorteras ut. 

Avfallet hämtas i separata 
avfallsbehållare för insamling av 

kommunen. 

Blandat avfall kan inte i efterhand 

sorteras om det komprimerats. 

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, lysrör (inkl. 
solarierör), lågenergilampor, 
glödlampor, bekämpningsmedel, lim, 
oljor, fotokemikalier, termometrar 
(och annat som innehåller 

kvicksilver), bilbatterier etc. 

Lämnas på återvinningscentral. Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och 
växter. Därför är det viktigt att allt 
farligt avfall tas om hand på ett 
hälso- och miljöriktigt sätt, och inte 

hamnar bland andra typer av avfall. 

Grov avfall T ex trasiga möbler, leksaker, skrot. 
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 

hårdplast 

Lämnas på återvinningsstationerna 

(ÅVS) eller i flerfackskärl. Vissa 
flerfamiljsfastigheter kan ha 

fastighetsnära insamling 

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning. 

Elektronik Allt med sladd eller batteri, samt 
glödlampor, lågenergilampor och 
lysrör. 

Lämnas på återvinningscentral. I de fall avfallet innehåller farliga 
komponenter klassas det som farligt 
avfall. 

Kärl- och säckavfall får inte lämnas på kommunens 

återvinningscentraler. Glödande avfall får inte lämnas till 

kommunens avfallshantering. Mer information om 

sortering av avfall finns på Borås Energi och Miljös 

hemsida. 



Textiler Kläder hela och trasiga, tyger, 
gardiner, textilavfall  

Lämnas på återvinningscentral eller 
på hänvisad plats av Borås Energi 
och Miljö 

 

Ej brännbart restavfall  Allt avfall som blir kvar efter 
källsortering, t.ex. keramik, porslin, 

glas som inte är förpackning etc 

Lämnas på återvinningscentral.  Avfall som inte har någon lämplig 
behandlingsmetod. 

Trädgårdsavfall  Ris, grenar, löv, mossa etc. Ej sten 
och grus. 

Lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas vid fastighet vid tecknande 
av abonnemang.  

Trädgårdsavfall får även 
komposteras på den egna 
fastigheten 

Fett Frityrolja, stekfett, olja från 

konserver och burkar. 
Lämnas på återvinningscentral. Häll 

över i valfri förpackning till exempel 
en plastflaska. Små mängder kan 
torkas upp med hushållspapper och 
hanteras som matavfall. 

Matfett som hälls i avloppet kan 

täppa igen rör och orsaka stopp i 
avloppet 

Läkemedel Stickande/skärande/ smittförande 
avfall och läkemedel som 

uppkommer i hemmet. 

Lämnas på apoteken i 
specialbehållare som tillhandahålls 

av apoteken. Avfallet lämnas på 
apoteken. 

Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får inte spolas ned i avloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Exempel på avfall från verksamheter som ska sorteras ut 

Avfallsslag  Exempel Hantering  Kommentar  

Brännbart restavfall  Avfall som blir över efter 
källsortering.  

Hämtas av godkänd transportör.  Blandat avfall kan inte i efterhand 
sorteras om det komprimerats. 

Farligt avfall  
 

Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, lim, oljor, 
fotokemikalier, termometrar (och 

annat som innehåller kvicksilver), 
impregnerat trä, batterier, 
värmepumpar, kylanläggningar etc.  

Avfallet hämtas av transportör med 
tillstånd att transportera farligt avfall. 
Egen transport av mindre mängder farligt 

avfall får endast ske efter anmälan till 
länsstyrelsen.  

Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och växter. 
Därför är det viktigt att allt farligt 

avfall tas om hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt. 

Grovavfall  
 

T ex trasiga möbler, cyklar, 
barnvagnar, leksaker, skrot, kyl/ 

frys, möbler, sanitetsporslin.   
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Matavfall Matavfall från produktions- eller 
grossistverksamhet. Matavfall ska 
sorteras ut från restavfallet. 

Hämtas av godkänd transportör.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 
hårdplast.  

Lämnas enligt producenternas anvisningar 

i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller.  

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning 

Elektronik Datorer, kopiatorer, 
uppladdningsbara apparater, TV, 

radio och ljuskällor, t.ex. lysrör, 

lågenergilampor och glödlampor.  

Avfallet hämtas av godkänd transportör 
eller lämnas mot avgift på 

återvinningscentralerna. Observera att 

detta avfallsslag även klassas som farligt 
avfall i de fall det innehåller farliga 
komponenter. För transport av mindre 
mängder farligt avfall krävs anmälan till 
länsstyrelsen.  

Elektriska och elektroniska produkter 
ska demonteras och komponenter 

med farligt innehåll tas bort. 

Verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall, faller 

inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras 

separat från hushållsavfallet. Avfallsinnehavaren ansvarar för 

att anlita en godkänd transportör med tillstånd för 

borttransport från fastigheten 



 

 

 
Batterier 

Alla sorters batterier under 3 kg. 
(Batterier över 3 kg, t.ex. 
bilbatterier, ska hanteras som farligt 
avfall.)  

Avfallet hämtas av godkänd transportör.  Batterier innehåller skadliga ämnen 
och ska omhändertas på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt 

Bygg- och rivningsavfall  Bygg- och rivningsavfall Tegel, 

takpannor, betong, dörrar, fönster, 
beslag, trä etc..  

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte 
komprimeras.  

Rivningslov och/eller rivningsanmälan 

krävs i normala fall.  
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Remiss: Avfallsföreskrifter 

 

Remissinstanser 

1. Alla kommunala nämnder 

2. Kommunala Bostadsbolag 

3. Borås Energi- och miljö AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 september. 

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

Ange diarienummer KS 2020-00566 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. 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802
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1 kap Inledande bestämmelser  

 

Föreskrifter om avfallshantering  

 

Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun. Den består av 

föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Denna föreskrift gäller lokalt för 

avfallshanteringen i Borås Stad.  

Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av begränsad 

omfattning. Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om 

ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för Kommunstyrelsen att 

utfärda anvisningar om utsortering, hantering och lämnande av avfall. 

För den kommunala avfallshanteringen gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen 

(2011:927) samt andra förordningar och föreskrifter om avfallshantering utfärdade med stöd av 

dessa eller andra författningar. Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt 

avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Dessa föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt återvinning eller 

bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Avfall som kommunen ansvarar för får inte transporteras eller omhändertas av någon annan än 

Borås Energi och Miljö AB, eller den som Borås Energi och Miljö utsett, om inte annat anges i dessa 

föreskrifter. 

 

1.1 Gällande författningar  
Borås Stad renhållningsordning innehåller kommunens avfallsföreskrifter och en avfallsplan. För 

kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller följande lagstiftning:  

• Miljöbalken (1998:808)  

• Avfallsförordningen (2011:927), 

• Plan- och bygglagen (2010:900).  

• Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om 

producentansvar (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 

• Och andra författningar såsom till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 

Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar 

avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.  

 

Renhållningsordningens föreskrifter gäller i hela Borås Stad.  
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1.2 Definitioner 
I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla: 

 

Avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 

att göra sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken).  

 

Hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet (15 kap. 3 § miljöbalken.) 

Benämningen hushållsavfall kommer att försvinna ur miljöbalken och delvis ersättas med 

benämningen kommunalt avfall, med kommunalt avfall avses avfall under kommunens ansvar 

enligt 15 kap. miljöbalken. Avfall från hushåll och avfall från andra källor som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll. Kommunalt avfall ska inte omfatta avfall från 

tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, bygg- och 

rivningsavfall och uttjänta bilar.   

Kärl- och 

säckavfall 

avses den del av det hushållsavfall som får läggas i kärl, säck eller av Borås 

Energi och Miljö godkänd behållare. Benämns också brännbart restavfall. 

 

Brännbart 

restavfall 

avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 

kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och 

annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 

kärl- och säckavfall.  

 

Grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som 

gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

 

Trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel 

kvistar och gräsklipp. 

 

Farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 1 

till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 12 § avfallsförordningen (2011:927).  

 

Konsument-

elavfall 

 

avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för 

elektronikutrustning. 

 

Före detta 

livsmedel 

avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG 

och 142/2011/EU.  

 

Matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av livsmedelshantering i 

hushåll, restauranger, storkök, butiker eller liknande och som skulle kunna, eller 

har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. Butiksavfall 

av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten 

ovan. 

 

Fett från restauranger och storkök menas använd frityrolja och annat spillfett som 

hämtas i behållare eller via fettavskiljare. Fett från hushåll ingår också.  
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Slam är avfall från enskilda avloppsanläggningar. Latrin är avfall från torrtoaletter.  

 

Behållare avses kärl, container, krantömmande behållare, säck, latrinbehållare, 

fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

 

Enskilda 

avloppsanläggningar 

avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra 

motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall. 

 

Storkök menas lokaler från varuintag till utlämning eller servering. De är avsedda 

för tillagning av ett fåtal maträtter till många människor samtidigt. 

 

Återvinningstaxa är den avgift som abonnenten betalar som bekostar hämtning av avfall, 

service på återvinningscentralerna, behandling av avfall, information och 

kundservice. 

 

Fasta avgiften finansierar kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer, del 

av administration, information m.m. och fördelas på olika kunder efter 

bedömt nyttjande. 

 

Rörlig avgift är beroende av vilket abonnemang som valts och täcker hämtnings- och 

behandlingskostnaderna. 

 Avfallsinnehavare den som ger upphov till ett hushållsavfall har ansvar för att sortera och 

lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar och föreskrifter samt 

i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till dessa föreskrifter. 

 

Fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 

Nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har 

rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten.  

 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

 

Avfallsansvarig 

nämnd 

är kommunstyrelsen. 

 

Tillsynsansvariga 

nämnden 

avses den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för 

operativ tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Bolaget   avses Borås Energi och Miljö AB som sköter avfallshanteringen i Borås stad 

på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

Renhållare avses Borås Energi och Miljö AB eller den som bolaget anlitar för hantering 

av det avfall som omfattas av kommunens ansvar. 
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1.3 Målsättning  
Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande 

prioritetsordning i enlighet med EU:s avfallshierarki:  

 

1. Förebyggande  

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Energiutvinning  

5. Bortskaffande  

 

 

 

 

Bild på avfallstrappan  

 

 

 

Vidare är målsättningen att leva upp till en hållbar och säker avfallshantering. Sorteringen ska så 

långt som möjligt ske vid källan och alltid ske enligt de sorteringsföreskrifter som finns i bilaga 1 

och andra anvisningar som kommun eller bolaget ger.  

 

Borås Stads målsättning är också att personalen på Borås Energi och Miljö och hos utsedd 

entreprenör som utför arbete för kommunens räkning inte ska behöva utsättas för risk för att 

drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö ska alltid prioriteras. Detta 

medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter samt Arbetsmiljöverkets 

lagar och regler kan ställas mot placering av avfallsutrymme och avfallsbehållare, samt på 

avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars utformning etcetera  

 

1.4 Överträdelse  
Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kap. miljöbalken och 

miljösanktionsavgifter i 30 kap. miljöbalken. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan 

förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande 

återvinningstaxa. 
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2 kap Ansvar och skyldighet 

2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering 
I Borås har Kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för avfallshanteringen, enligt 15 kap. 

20 § miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att 

hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 

behandlingsanläggning. Utförandet har överlåtits till bolaget Borås Energi och Miljö AB. Borås 

Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige insamling av avfall i 

nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och konsumentnämnden 

eller Tekniska nämnden. 

 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som bolaget 

anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

 

Kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte 

faller under producentansvar. Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, transport 

och behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som 

enskilda intressen.  

 

Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken utövas av den tillsynsansvariga nämnden i kommun.  

 

Borås Energi och Miljö ansvarar för att kända brister rapporteras till aktuell tillsynsansvarig nämnd. 

 

Borås Energi och Miljö informerar hushållen om krav på sortering och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och konsumentelavfall, i enlighet med gällande producentansvar. 

 

Kommunen får med stöd av miljöbalken 27 kap 4 § meddela föreskrifter om att avgift ska 

betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgiftens storlek 

framgår av återvinningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut på ett 

sådant sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

 

2.2 Producenternas ansvar  
Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar (1994:1205, 1994: 1236, 

2000:208, 2005:209, 2005:220, 2006:1273, 2007:185, 2008:834, 2009:1031), meddelade med 

stöd av miljöbalken. 

 

• Förordning om producentansvar för returpapper SFS 1994:1205  

• Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 

• Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS 

2000:208 

• Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209  

• Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 2006:1273 

• Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 

• Förordning om batterier SFS 2008:834 

• Förordning om producentansvar för läkemedel SFS 2009:1031 
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Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är 

innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av miljö och konsumentnämnden lämna de 

uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 

som underlag för kommunens renhållningsordning.   

 

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 

samråda med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt med Borås Energi 

och Miljö om frågor som rör insamlingssystemet. 

 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens 

ansvar   
Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt återvinningstaxan. Fakturamottagande kan 

efter anmälan av fastighetsinnehavaren till Borås Energi och Miljö överföras på 

nyttjanderättsinnehavaren. Borås Energi och Miljö har därmed rätt att kräva antingen 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift. 

 

Borås Energi och Miljö kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på 

nyttjanderättsinnehavaren vid fastigheter där det är olämpligt, till exempel där många olika 

verksamheter finns inom samma fastighet. 

 

Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren. 

  

Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för 

uppkommit avfall. 
 

Fastighetsinnehavaren av den fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfallet hanteras 

enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska i behövlig 

omfattning informera de som bor eller verkar i fastigheten om de regler som gäller för 

avfallshanteringen och verka för att de följs. 

 

2.4 Ansvar för avfallshantering vid evenemang  
Arrangören är nyttjanderättshavare och därmed ansvarig för sortering och överlämning av de 

avfallsslag som nämns i bilaga 1. 
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2.5 Avfallsinnehavarens ansvar  
Avfallsinnehavare ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Avfallsinnehavare ska sortera avfall i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt 

vad som anges i bilaga 1. Hushållsavfall ska lämnas i Borås Energi och Miljös tillhandahållna eller 

godkända, avfallsbehållare eller på anvisad plats. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov 

till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta till den som enligt avfallsförordningen (2011:927) 

har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits 

från anmälningsplikt (Naturvårdsverkets föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för 

yrkesmässig transport av avfall NFS 2005:3). Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som uppstår 

vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras och omhändertas enligt 

Socialstyrelsens föreskrift SOSFR 2005:26. 

 

Alla personer, hushåll, företag etcetera ska sortera ut följande hushållsavfall och hålla 

det skilt från annat avfall: 

• Olika typer av farligt avfall 

• Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel: 

o Förpackningar (plast, papper, metall, glas) 

o tidningar och returpapper 

o el utrustning samt olika typer batterier och ljuskällor 

o pantflaskor och -burkar 

o läkemedel 

o bildäck 

• Grovavfall 

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam samt andra avfallsslag från små avloppsanläggningar 

• Matavfall: Från hushåll ska läggas i påse som tillhandahålls eller rekommenderas av 

renhållaren.  

• Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av kommun kan bli föremål för 

utsortering. 
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 3 kap Hushållsavfall  
I detta kapitel regleras avfall som är under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken eller 

därmed jämförligt avfall. 

 

3.1 Behållare och emballering 
 

A. Borås Energi och Miljö avgör avfallsbehållarens typ, storlek och placering. 

B. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns eller 

enligt återvinningstaxa eller mot körbar allmän väg eller där Borås Stad anvisat plats. Kärl 

med två eller tre hjul ska placeras med handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas eller 

enligt Borås Energi och Miljös anvisningar. 

C. I avfallsbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska 

vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Gäller dock ej förpackningar och returpapper. 

D. Kärl hyrs ut till kunden av Borås Energi och Miljö, kunden ansvarar för rengöring av kärlet. 

Containrar, ägs av Borås Energi och Miljö. Normalt slitage står Borås Energi och Miljö för. 

Vid skadegörelse eller vårdslöshet står kunden för reparation eller ersättande av kärl och 

containrar. 

E. Krantömmandebehållare ägs och underhålls av kunden. 

F. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållaren får inte vara så 

tung att den blir svår att flytta eller att arbetsmiljökraven inte kan tillgodoses. 

G. Behållaren ska genom fastighetsägarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte 

orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda 

nedskräpning på hämtningsplatsen. 

H. Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt 

emballerade stickande eller skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om. En 

eventuell kostnad för extra hämtning kan tillkomma enligt återvinningstaxan. 

I. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

J. Val av abonnemang ska vara tillräckligt stora så de svarar mot de behov som föreligger.  

 

 

3.1.1 Kriterier för krantömmandebehållare (placering och tömning) 

Vid val av storlek och antal krantömmandebehållare ska de vara dimensionerade på ett sådant sätt 

att matavfall och brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. Tömning 

sker i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

 

Borås Energi och Miljö ska alltid kontaktas innan behållare placeras ut, bedömning av platsens 

lämplighet ska göras utifrån varje enskilt fall. Tömning av kranbehållare sker genom höga kranlyft 

av tunga behållare vilket ställer höga krav på tömningsförfarandet. För att säkerställa säkerheten 

och för att tömning av behållare ska godkännas ska Borås Energi och Miljö riktlinjer följas 

tillsammans med följande kriterier: 

 

A. Behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat efter kommunens avfallshantering och 

Borås Energi och Miljös riktlinjer.  

B. Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller 

luftintag till byggnader.  

C. Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt. 

D. Tömning av behållare får inte ske över cykelbana. 
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E. Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ 

gångväg runt och förbi markbehållaren. 

F. Bilens angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. 

G. Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. 

H. Angöringsplats får inte placeras så att backning måste utföras. 

I. Angöringsplats får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan hämtningsfordon och 

behållare. 

J. Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator. 

K. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter 

från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering 

L. Avstånd mellan fordonet och behållaren får vara maximalt 5 meter. 

M. Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. 

 

 

3.1.2 Kriterier för sopsugssystem  

Vid tömning av mobil sopsug ska dockningspunkten placeras högst 5 meter från 

hämtningsfordonets uppställningsplats. Anläggningen ska vara anpassad till utrustningen för Borås 

Energi och Miljö eller utsedd entreprenörs hämtningsfordon. Sopsugssystemet ska vara anpassat 

för minst två fraktioner, matavfall och brännbart restavfall. Sopsug kan användas där Borås Energi 

och Miljö anser att detta är lämpligt, samråd skall alltid göras med Borås Energi och Miljö. 

 

 

3.1.2 Gemensamt kärl  

Om två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vill använda 

gemensam avfallsbehållare görs ansökan till Borås Energi och Miljö. Förutsättningarna är att 

bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska lämnas in 

minst 4 veckor innan ändringen ska börja gälla. 

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas eller om dessa 

föreskrifter inte följs. 

 

3.1.3 Gemensam avfallslösning 

Flera fastigheter kan ansöka om en gemensamma avfallslösning som miljöhus, gemensam 

hämtningsplats eller annan typ av avfallslösning. Detta under förutsättning att Borås Energi och 

Miljö givit sitt medgivande. Varje ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår 

av återvinningstaxan. Delning av kostnad avser enbart de avgifter som framgår av 

återvinningstaxan. 

Medgivande om hämtning via gemensam avfallslösning kan återkallas om avgift inte betalas eller 

om dessa föreskrifter inte följs. 

3.1.4 Anvisning av plats 

 

Anvisning av plats görs av Samhällsbyggnadsnämnden eller Tekniska nämnden.   
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3.2 Avfallsspecifika anvisningar 
 

3.2.1 ALLMÄNT 

De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som 

renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till undantag (se kapitel 5). 

 

3.2.2 MATAVFALL 

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. 

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande Allmänna bestämmelser 

VA (ABVA) inte tillåtet utan huvudmannens (Borås Energi och Miljö AB) skriftliga medgivande. 

 

Emballering, behållare och förvaring 

• Matavfall som uppkommer i hushållet ska förpackas i särskilt avsedd påse som 

tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi och Miljö . Annan förpackning får inte användas. 

I hushållet ska särskild ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi 

och Miljö för påsen användas. 

• Matavfall ska emballeras i påsar godkända av Borås Energi och Miljö och enligt den 

europeiska standarden EN 13432 eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Se bilaga 1. 

• Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och storkök 

anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i återvinningstaxan och i 

anvisningar från Borås Energi och Miljö .  

• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna 

bedömning görs av Miljö och konsumentnämnden.  

• Matavfallskvarn kopplad till separat sluten tank, så kallad matavfallstank är tillåtet. Allt 

matavfall som tillförs matavfallstanken ska ha passerat en matavfallskvarn. 

Matavfallstankar ska vara placerade så att den lätt kan slamsugas. När tanken är 

installerad inomhus ska tömning ske via anslutning på utsidan av fasaden i gatuplan. 

• Krantömmandebehållare kan användas där Borås Energi och Miljö anser att detta är 

lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst 

varannan vecka. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst en 

gång varannan vecka under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 

matavfall ske efter behov, dock minst en gång i veckan, i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

• Tömning av matavfallstankar ska ske minst en gång var fjärde vecka och i övrigt efter 

behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

 

Hemkompostering av matavfall 

För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett sådant 

sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara 

skadedjurssäker och isolerad. Vid kompostering i stallgödsel ska matavfallet grävas ner så att 

skadedjur inte kan komma åt det. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel. 
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Kompostering av matavfall på fastigheten ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden 

(avfallsförordningen 2011:927). 

 

3.2.3 BRÄNNBART RESTAVFALL 

Det avfall som är kvar efter källsortering. 

 

Emballering och behållare 

Brännbart restavfall ska emballeras väl och samlas in i kärl, krantömmandebehållare eller 

container. Krantömmandebehållare kan användas där Borås Stad och Borås Energi och Miljö anser 

att detta är lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall i kärl ske 

minst en gång i månaden, i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske minst en 

gång i månaden under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

avfallstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska behållare vara dimensionerade på ett 

sådant sätt att brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. 

 

3.2.4 GROVAVFALL 

Privatpersoner får lämna grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till Borås Energi och 

Miljös återvinningscentraler. Verksamheter eller det som liknar verksamheter som tar betalt för att 

köra privatpersoners grovavfall får lämna grovavfall mot en kostnad. Privatperson som tar betalt 

för att lämna någon annans grovavfall på återvinningscentral jämställs denne med en verksamhet 

och blir debiterad samma kostnad som en verksamhet. 

Återvinningsbart grovavfall ska hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1.   

 

Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med ”GROVAVFALL” och hämtas inte i säck eller 

omärkt. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall ska förvaras på 

lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Grovavfall hämtas i en- och tvåfamiljs fastigheter genom budning enligt gällande återvinningstaxa. 

Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt gällande återvinningstaxa. 

Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

3.2.5 FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt 

bilaga 1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det egna 

hushållet till Borås Energi och Miljö anvisad plats, Borås Energi och Miljö:s återvinningscentraler.  

 

Behållare och emballering 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med 

annat avfall, så långt som det är möjligt. Förpackningar med kemikalier som lämnas in av 

privatpersoner på återvinningscentralerna skall kunna hanteras av personal på ett sådant sätt att 

de inte läcker vid normal hantering.  

 

Hämtningsintervall 
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Farligt avfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt Borås Energi och Miljö:s 

ordning i enlighet med gällande återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

 

3.2.6 PRODUCENTANSVARSMATERIAL 

Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som 

uppkommit i det egna hushållet till anvisad plats. 

 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För förpackningar och 

tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Elavfall 

Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. För elavfall 

gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Ljuskällor och småelektronik från flerfamiljsfastigheter hämtas vid behov av Borås Energi och Miljö. 

 

Batterier 

Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 

Batterier ska hanteras enligt bilaga 1. Småbatterier hämtas i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

Läkemedelsavfall 

Läkemedelsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För läkemedelsavfall gäller 

producentansvar och detta ska lämnas på apoteken. Nerspolning av läkemedel till avloppsnätet är 

inte tillåtet enligt Allmänna bestämmelser VA 2017 punkt 26. Detta gäller allt medicinskt avfall 

exempelvis tabletter, flytande mediciner, kanyler.  

 

3.2.7 TRÄDGÅRDSAVFALL 

Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg 

transportera till Borås Energi och Miljö anvisad plats eller till Borås Energi och Miljö:s 

återvinningscentraler. Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt återvinningstaxa. 

 

Emballering och förvaring 

Trädgårdsavfall ska förvaras skilt från annat avfall. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden 

gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt 

Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt gällande återvinningstaxa. 

 

Kompostering 

För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från 

flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden innan kompostering påbörjas. 

Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan till Miljö och 

konsumentnämnden. 

 

Dragväg 

Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl. 
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3.2.15 INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTER  

 

Med invasiva främmande växter i detta sammanhang menas de växtarter som är reglerade i 

lagstiftningen. För mer info om vilka arter besök Borås Stad eller Borås Energi och Miljös hemsida.  

  

Mindre mängd av invasiva växter får lämnas från privatpersoner på återvinningscentralerna 

inplastat, dock skall det vara väl inplastade så det inte finns någon risk för spridning. Större 

mängder invasiva växter lämnas till Sobackens avfallsanläggning väl inplastade mot en kostnad. 

Kontakt skall tas med personal på Sobackens mottagningsstation. Invasiva växter får inte slängas i 

kärlet för brännbart restavfall eller i trädgårdsavfall. 

 

Emballering och förvaring 

Delar av invasiva främmande växter som kan orsaka spridning ska lämnas inplastade och väl 

förpackade och alltid lämnas som en separat fraktion i dialog med personal på 

återvinningscentralerna eller på avfallsanläggning.  

 

 

 

3.2.8 FETTAVFALL 

Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja, stekfett och fett 

från burkar och flaskor.  

 

Emballering och förvaring 

Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i behållare som Borås Energi och 

Miljö eller utsedd entreprenör. Hushåll ska hälla fett i separata behållare till exempel en plastflaska 

eller plastburk som sedan lämnas på ÅVC. Detta för att förhindra stopp i avloppet. Använd gärna 

Borås Energi och Miljös fettratt.  

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år. 

 

Oljor och fett från hushåll och verksamheter får lämnas på återvinningscentraler. 

 

3.2.9 FETTSLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 

Fettslam från fettavskiljare från restauranger, storkök och liknande ska tömmas av Borås Energi 

och Miljö eller utsedd entreprenör. Allmänna bestämmelser VA 2017 punk 26 och 27 anger att fett i 

större mängd eller fetthalten inte får vara så hög att den orsakar stopp i huvudledningen. Utöver 

Allmänna bestämmelser VA gäller att fettavskiljare ska följa svensk standard, SS EN 1825–2. 

Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till Borås Energi och Miljö i 

samband med VA-anmälan.  

 

Tillgänglighet 

• Fettavskilljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och fettavskiljare bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 
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• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Vid alla ny-och ombyggnationer skall sugkoppling installeras på fastigheten om det inte 

installeras en markbrunn för fettavskiljare.   

• Vid alla ny-och ombyggnationer av skolor och förskolor skall markbrunn eller sugkoppling 

placeras utanför lek och vistelseområde för att säkerställa en säker hämtning.   

 

 

Hämtningsintervall 

Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till efterföljande 

ledningssystem, dock minst fyra gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till anläggningens 

belastning, typ och storlek. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion utöver 

ovan angivna rutiner. 

 

3.2.10 SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP 

Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och 

liknande ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller utsedd entreprenör. 

 

Tillgänglighet 

• Enskilda avlopp ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt 

åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av slam från minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till exempel 

trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år, i övrigt efter behov för att upprätthålla en god 

funktion. Slam från slutentank och slamavskiljare utan anslutning av toalett ska tömmas efter 

beställning från fastighetsägaren. 

 

Det finns andra system för slamhantering som inte behöver hämtas en gång per år till exempel: 

Bioreningsverk och fytosystem dessa klara upp mot 8 år. 

 

 

3.2.11 FILTERMATERIAL FRÅN FOSFORFÄLLOR 

Vid hämtning av filtermaterial kontakta Borås Energi och Miljö.  

 

 

 

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

18 
 

3.2.12 TOALETTBODAR 

Toalettbodar ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller av utsedda entreprenör. Latrinavfall ska 

kunna hämtas med slamsugningsbil.  

 

Hämtningsintervall 

Tömning av toalettbodar sker efter beställning vid behov i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

 

3.2.13 STICKANDE/SKÄRANDE/SMITTFÖRANDE AVFALL 

Stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta 

avfall ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal med 

Borås Energi och Miljö. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande/smittförande avfallet 

förutsatt att det är paketerat i rätt emballage. 

 

Farligt avfall /avfall som är skärande stickande som inte lämnas till apotek måste förpackas på ett 

sådant sätt att personalen som tar emot detta inte riskerar att sticka sig på vassa föremål. Som 

skärande stickande räknas även tex Rakblad, akupunkturnålar. Avfallet kan lämnas in på någon av 

kommunen återvinningscentralerna. 

 

3.2.14 ASKA 

Aska och sot från kol- och vedeldning ska sorteras som brännbart restavfall och hanteras på ett 

sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom 

damning vid hämtning. 

 

3.2.15 DÖDA SÄLLSKAPSDJUR 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda 

sällskapsdjur inklusive hästar får grävas ner enligt 23 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2014:43). Nedgrävning av större djur inklusive hästar ska ske i samråd med Miljö och 

konsumentnämnden. 

 

3.2.16 SÄRSKILD HÄMTNING  

Borås Energi och Miljö AB kan på beställning hämta grovavfall som järn- och resårmöbler, cyklar, 

barnvagnar, kylskåp, frysar och liknande vid bostadsfastigheten.  

Borås Energi och Miljö AB kan på beställning också hämta avfall från mindre ny- och ombyggnader 

som virke, vattenradiatorer, WC-porslin, badkar, rör, plåt, takrännor, sten, tegel, betong, stängsel, 

mattor och inredning. Avfallslämnaren ska vid behov märka enheterna för att undvika missförstånd 

om vad som ska hämtas.  

 

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

19 
 

3.3 Transportväg 
Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med 

nyttjanderättshavaren) ska se till att transportväg fram 

till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats hålls i 

framkomligt skick året om. Transportväg ska ha en 

hårdgjord körbana. Transportväg ska vara snöröjd och 

halkbekämpad vintertid 

 

3.3.1 VÄGBREDD 

Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda 

riktningarna förekommer. Om parkering tillåts vid sidan 

av vägen måste vägen vara bredare. Om vägen är 

mötesfri och det inte finns parkerade bilar kan vägen vara 

smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och 

annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden, ej 

heller snövallar. 

 

3.3.2 FRI HÖJD 

Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter (se figur 1). 

Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. 

 

 

3.3.3 VÄNDPLATS 

Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för 

renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av 

18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara 

en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. (se figur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vägbredd och fri höjd 

Figur 2: Exempel på vändplatser *Gäller mötesfri väg med p-förbud 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

20 
 

3.3.4 ENSKILD VÄG OCH TOMTMARK 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att 

den är farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren 

lämna avfallet på plats som överenskommits med Borås Energi och Miljö. Detta gäller ej slam.  

 

3.4 Lastningsplats 
Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden 

ska vara minst 4,6 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri. 

 

Tabell 1. Rekommenderade mått för lastningsplatser utomhus (Handbok för avfallsutrymme, Avfall 

Sverige). 

 

Kärlhämtning  Krantömmande 

Bredd  4,6 meter   4,6 meter 

Längd  15 meter   18 meter 

Fri höjd  4,5 meter   Upp till 10 meter 

 

Kranbilar för tömning av bottentömmande containrar och underjordsbehållare kan stå 5 meter ifrån 

behållare som ska lyftas. Avståndet beror på kranens räckvidd samt behållarens typ och vikt. Det 

går därför inte att ange något generellt mått. 

 

3.4.1 VID KÄRLHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 15 

meter, den fria höjden ska vara minst 4,5 meter. 

 

3.4.2 VID BAKTÖMMANDE CONTAINERHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 18 

meter, den fria höjden bör vara minst 6 meter. Ingen nivåskillnad får förekomma. 

 

3.4.3 VID KRANTÖMMANDE CONTAINER OCH MARKBEHÅLLARE 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter och den fria 

höjden minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 5 meter ifrån container eller markbehållare som 

ska lyftas. Lastningsplatsen får inte vara förlagd så att lyft vid tömning sker över vägar, gång- och 

cykelbanor samt parkeringsplatser. Inga hinder i höjdled eller sidled får begränsa tömningen. 
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3.5 Gångväg 
Väg mellan hämtstället och renhållningsfordonets lastningsplats (gångvägen) ska vara jämn och 

hårdgjord. Trappsteg och kullersten får inte förekomma vid ny- och ombyggnation. Gångvägen ska 

röjas från snö och hållas halkfri. Gångvägen mellan hämtstället och renhållningsfordonets 

lastningsplats ska vara max 10 meter. Vid ny-och ombyggnationer där detta inte är möjligt på 

grund av trafiksituation eller arbetsmiljö kan undantag göras.  

 

3.5.1 GÅNGVÄGENS BREDD 

Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 1,35 

meter. 

 

3.5.2 5.2 FRI HÖJD 

Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter. 

 

3.5.3 LUTNING 

Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för 

att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12, 8%. Lutningen på en ramp får 

vara högst 1:12. Längden max 12 meter. Skulle rampen bli längre måste vilplan på minst 1,5 

meter byggas innan nästa ramp. 
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3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats 
Avfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för 

källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. 

 

A. Avfallsutrymme ska alltid meddelas till Borås Energi och Miljö för att säkerställa att 

hämtning kan ske. Krävs det bygglov som exempelvis för miljöhus ska det alltid anmälas 

till Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. 

B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på 

ett lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt 

och som befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt.  

C. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig 

plats, i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på 

lämplig plats, i avvaktan på lokal kompostering eller borttransport enligt Borås Energi och 

Miljö s anvisningar. 

E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för 

återvinningsmaterial ska placeras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. Avfallsbehållare bör om möjligt placeras insynsskyddat och under tak, i avvaktan 

på borttransport. 

F. För verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer gäller att 

avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig förvaringsplats. 

G. För storhushåll, restaurang, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått avfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning 

görs av Miljö och konsumentnämnden. 

H. Avfallsbehållarna ska placeras i markplan, lutningen bör vara högst 1:20 och får inte vara 

högre än 1:12. 

I. Borås Energi och Miljö ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbete ska utföras. 

Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till den Borås Energi 

och Miljö anvisar och ändringar ska utan begäran meddelas till Borås Energi och Miljö.  

J. Vid om- och nybyggnationer ska avfallsutrymme utformas i enlighet med dessa föreskrifter 

samt Avfall Sveriges anvisningar om Avfallsutrymme (detta ska även eftersträvas för 

befintliga avfallsutrymme). 

K. Dragvägen får högst vara 10 meter mätt från avfallsutrymmets mittpunkt till 

hämtningsfordonets bakre del. 

L. Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol. 

 

 

3.7.1 DÖRR 

Det ska finnas en uppställningsanordning för dörren till avfallsutrymme. Karminnermåttet måste 

vara i bredd minst 1,2 meter och i höjd minst 2 meter. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller 

dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme. För containerhämtning ska karmmåttet vara 

minst 3 meter och i höjd minst 4,5 meter. 

 

 

3.7.2 RUMMET 

Avfallsutrymme måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i bottenvåning, 

helst med egen entré och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga fraktioner utom 

möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Alla ytor i rummet ska vara lätta att 

rengöra och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas.  
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Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s och kvadratmeter golvyta. Frånluftsflödet 

bör i ett grovsoprum vara minst 0,35 l/s och kvadratmeter golvyta. Golven ska vara halkfria. 

 

3.7.3 KÄRLENS PLACERING 

Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 5 centimeter. 

Kärl med två och tre hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så 

nära fordonets lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus, till 

exempel med öppen lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara 

inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 

Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 

behållarna. 

 

3.7.4 PASSAGE 

Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring 

som är mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter. 

 

3.7.5 LÅSNING OCH PASSERSYSTEM 

Fastighetsägaren tillhanda håller nycklar och passerkort för att avfallshämtning skall kunna utföras.  

 

3.7.6 BELYSNING 

Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux. Strömbrytare placeras 

på en höjd av 1,30 m över golv. 

 

3.7.7 YTA UTANFÖR BYGGNADEN FÖR ANGÖRING 

Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på angöringsytan 

där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 3,5 meter) plus 

en meter räknat från takskägget. Angöringsytan skall röjas från snö och hållas halkfri. Ytan får luta 

maximalt 1 %. Betong eller sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger inte upphov till 

sättningar och spår. 

 

3.7.8 TRÖSKLAR 

Trösklar ska förses med ramp på båda sidor 
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4 kap Annat avfall än hushållsavfall  
Annat avfall än hushållsavfall definieras avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från 

hushåll. 

Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska vid 

begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 

för kommunens renhållningsordning och avfallsplan.  

Avfall i verksamheter  

Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet hushållsavfall får hanteras av valfri 

entreprenör.  

I Borås kommun skall yrkesmässiga verksamheter lämna sitt avfall på de återvinningscentraler 

som är anvisade för verksamheter. Vid lämning av verksamhetavfall på andra återvinningscentral 

kan en högre taxa tas ut.  

Farligt avfall  

Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Verksamheter får inte 

lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Farligt avfall från verksamheter skall lämnas på 

Sobackens avfallsanläggning, och kan hämtas och transporteras bort av Borås Energi och Miljö AB 

eller annan av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver verksamhet där farligt avfall 

uppkommer kan själv få transportera avfallet. Transporten ska anmälas till Länsstyrelsen. 

Förpackningar och tidningar  

Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar och 

tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om i kommunen är endast 

till för hushållens förpackningar. 

Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning  

Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas enligt 

tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per år. 

Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.  

Snö  

Snö som har uppsamlats från gator och torg får tippas på plats anvisad av Tekniska förvaltningen. 

Bygg och rivningsavfall 

Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand så 

återanvändning eller återvinning främjas. För utsortering och omhändertagande av farligt avfall 

finns särskilda bestämmelser. Vid rivning kan det krävas rivningslov eller anmälan från 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns 

regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter. 
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Skärande, stickande och smittförande avfall 

Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där djurhälsovård 

utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska förvaras i 

punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall. 

(avfallsförordningen 2011:927) 

Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra 

behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt AFS 2005:1 om mikrobiologiska 

arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med ändringar (AFS 2012:7 samt 2014: 

07)  

Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande 

institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26). 
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5 kap Undantag  

§ 1 Prövning av undantag  
Ansökan om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö och konsument 

nämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 

avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade undantag kan 

upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs.  

Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.  

Anmälan och ansökan ska utformas så att Miljö- och konsumentnämnden kan bedöma om ett 

undantag är lämpligt, och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om 

hand utan risk för människors hälsa eller miljön.  

 

§ 2 Förlängt hämtningsintervall 
 Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden en månad 

i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst två år i taget.  

Förutsättningarna för förlängning är att:  

• sökanden tar hand om matavfallet enligt § 4 

• det är uppenbart att kortare intervall inte behövs  

• avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt använder 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 

Förlängt intervall vid slamtömning  

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:  

• slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion  

• anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av 

avloppsvattnet  

• ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens 

beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.  

 

 § 3 Uppehåll i hämtning  
Begäran om uppehåll i hämtning görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden minst en månad i 

förväg. Beslut om uppehåll gäller högst tre år i taget. För permanentbostad och outnyttjad 

fastighet medges uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst 

sex månader. För fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls 15 maj-30 september.  

Uppehåll och förlängt intervall för slam- och fettömning 

 Begäran om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank ska lämnas Miljö- och 

konsumentnämnden. Uppehåll kan beviljas för ett år i taget, om anläggningen inte tillförs 
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avloppsvatten under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Intervall för tömning av 

fettavskiljare kan, efter ansökan till Miljö- och konsumentnämnden, förlängas till en gång vartannat 

år om  

• besiktning visat att kortare intervall inte behövs 

• sökanden tagit prov som visat att halten fett i avskiljaren inte överstiger 50 mg/liter. 

Sökanden ska hjälpa till med besiktning och provtagning. 

 

 § 4 Eget omhändertagande av hushållsavfall  
Kompostering av matavfall    

Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om  

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden  

• komposteringen sker skadedjurssäkert   

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet kan få komposteras eller på annat sätt 

användas för jordförbättring på fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

• det bedrivs jordbruk på fastigheten  

• slam och urin som sprids har hygienisternas under minst sex månader  

• avfallet hanteras med lämplig utrustning  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet kan få komposteras på 

fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

• avloppsanläggningen har lämplig utrustning för tömning och avvattning  

• komposteringen sker i en för ändamålet avsedd behållare  

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

 

§ 5 Gemensamt omhändertagande 
 Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostäder på skilda fastigheter kan komposteras och 

nyttiggöras på en av fastigheterna om 

• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

• fastigheterna är gränsgrannar  

• komposteringen sker i av nämnden godkänd behållare  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

Gemensamt omhändertagande av slam och urin från 2–4 fastigheter kan beviljas om 
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• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

• fastigheterna är gränsgrannar. Mellanliggande körväg utgör inte hinder för tillstånd  

• det drivs jordbruk på minst en av fastigheterna och avfallet nyttiggörs på denna  

• avfallet hanteras med lämplig utrustning som normalt används på jordbruksfastigheten  

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

 

§ 6 Befrielse från hämtning och tömning 
 Miljö- och konsumentnämnden kan tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själv 

transportera bort brännbart avfall som uppkommit hos dem om 

• fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och så svårtillgängligt att den inte kan nås 

av Borås Energi och Miljö AB:s hämtningsfordon  

• sökanden omhändertar matavfall enligt 5 §  

• sökanden lämnar avfallet på anvisad plats av Borås Energi och Miljö AB  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 Fast avgift betalas enligt återvinningstaxan.  

Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om slammet omhändertas 

enligt 8 §.  

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut enligt denna paragraf gäller i högst tre år efter 

beslutsdatum. 

 

§ 7 Testområde  
 Efter samråd med Miljö- och konsumentnämnden får Borås Energi och Miljö tillämpa andra 

hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem för andra avfallsslag än vad som anges i dessa 

föreskrifter under testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna. 

 

ÖVRIGA UNDANTAG  

Miljö och konsumentnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från 

denna renhållningsordning. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar 

återanvändning eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö. 
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6 kap Underkännande av källsortering  
§ 1 Kriterier för underkänd källsortering vid svart och vit plastpåse 

Detta kapitel hänvisar endast till de som har tjänsten hushållsavfall med svart och vit påse. 

 

Felaktigt innehåll i svart påse (”matavfall”)  

Fraktionen matavfall får endast innehålla matrester och liknande avfall från till exempel kök. Den 

får inte innehålla föroreningar eller annat avfall som kan äventyra rötrestens renhet och 

användning.  

Om en svart påse innehåller mindre än 90 procent matavfall är den otillräckligt sorterad och 

underkänd. 

Felaktigt innehåll i vit påse (”brännbart restavfall”)  

Fraktionen brännbart ska innehålla torrt och brännbart avfall som kan förbrännas med stränga 

utsläppskrav på rökgaser och askor. Den får inte innehålla plast, farligt avfall, batterier, 

metallföremål, burkar, glas/flaskor, porslin eller keramik. Tidningar och förpackningar ska lämnas i 

producenternas insamlingssystem.  

En vit påse som innehåller mer än 5 procent farligt avfall eller mer än 30 procent icke brännbart 

avfall eller avfall som kan materialåtervinnas är otillräckligt sorterad. Om mer än 20 procent av de 

vita påsarna i ett kärl är otillräckligt sorterade underkänns sorteringen.  

Påsar  

Till matavfall får endast användas svarta påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB.  

Till brännbart får, förutom de vita påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB kan man 

även använda påsar som kan köpas i butik. Påsarna får inte till större delen vara mörka. Påsarna 

ska vara av sådan kvalitet att de inte går sönder i hanteringen. Tunna påsar på rulle får inte 

användas.  

Säckar får inte läggas i samma kärl som påsarna.  

Förslutning av påsar  

Påsarna ska vara knutna så att inget avfall kan ramla ut. Om oknutna påsar påträffas vid 

upprepade tillfällen underkänns sorteringen.  

§ 2 Ompackning  

Fastighetsinnehavare som lämnar för tungt eller överfyllt kärl, felsorterat avfall, dåligt emballerat 

avfall eller löst avfall är skyldig packa om avfallet. För extra hämtning debiteras särskild avgift från 

återvinningstaxan. Om kärlet är felsorterat vid flera tillfällen kan en avgift för felsorterat debiteras 

enligt återvinningstaxa.  
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7 kap Ikraftträdande och uppföljning  
 

Ikraftträdande  

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Borås 

Stad upphör att gälla i och med detta ikraftträdande. Undantag som kommunen har medgett med 

stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av 

dessa föreskrifter. 

 

Omprövning 

Beviljade undantag enligt 5 kap. 1–7 §§ denna renhållningsordning kan omprövas av Miljö och 

konsumentnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra 

villkor för beviljat undantag inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver ny 

ansökan. 
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 Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

 

Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av 
ensamkommande barn 2021 
 

Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsan-

delar för mottagande av ensamkommande barn för 2021.  

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrations-

verkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har där-

efter möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördel-

ningar av andelstalen.  

De preliminära anvisningsandelarna är bifogade i bilaga 1. Anvisningsmo-

dellen för ensamkommande barn beskrivs detaljerat i bilaga 2.   

Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte 

meddela Länsstyrelsen. De kommuner som önskar genomföra omfördel-

ningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den 23 oktober. Begäran om 

omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå och ska skickas 

till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Vid frågor kontakta: 

Love Lundin 

love.lundin@lansstyrelsen.se  

010-22 44 799 

 

Med vänliga hälsningar 

Pia Falck 

Enhetschef, Enheten för integrationsfrågor  

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
file:///C:/Users/750411-002/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O3KJ7B4Z/esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:love.lundin@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 

barn, 2021 

Bilaga 2, Anvisnings- och andelsmodell för ensamkommande barn 2020.  
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

 

Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2021 

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyan-

lända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade 

kommuntal, enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning.   

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens beslut om 

länstal och gällande kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (2016:38). Migrationsverket har på upp-

drag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska 

anvisas till varje län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när re-

geringen beslutat om länstal kan Länsstyrelsen besluta om kommuntal.  

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag 

kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1307 anvisningsbara 

platser. Utifrån detta förslag till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett för-

slag till kommuntal för 2021 (bilaga 1). Observera att förslaget kan komma 

att revideras beroende på regeringens beslut om länstal. 

Fram till 23 oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter 

på förslaget och föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner, 

genom att mejla till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara för-

ankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pia Falck 

Enhetschef Enheten för integrationsfrågor 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1: Förslag till kommuntal för 2021 i Västra Götalands län 

Kommun 
Förslag till kom-

muntal 

Ale 42 

Alingsås 52 

Bengtsfors 0 

Bollebygd 17 

Borås 48 

Dals-Ed 6 

Essunga 6 

Falköping 1 

Färgelanda 4 

Grästorp 7 

Gullspång 0 

Göteborg 294 

Götene 12 

Herrljunga 8 

Hjo 14 

Härryda 72 

Karlsborg 2 

Kungälv 79 

Lerum 69 

Lidköping 42 

Lilla Edet 16 

Lysekil 11 

Mariestad 27 

Mark 35 

Mellerud 0 

Munkedal 5 

Mölndal 85 

Orust 29 

Partille 35 

Skara 9 

Skövde 43 

Sotenäs 10 

Stenungsund 42 

Strömstad 11 

Svenljunga 7 

Tanum 12 
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Tibro 1 

Tidaholm 5 

Tjörn 25 

Tranemo 8 

Trollhättan 13 

Töreboda 1 

Uddevalla 25 

Ulricehamn 20 

Vara 22 

Vårgårda 11 

Vänersborg 0 

Åmål 0 

Öckerö 24 

 

Förslaget till kommuntal för 2021 grundas på Migrationsverkets fördelningsmodell 

för länstalen.  

Fördelningsmodellen utgår från det beräknade behovet av anvisad bosättning för 

nyanlända personer år 2021, enligt Migrationsverkets prognos från juli 2020.   

Fördelningsmodellen fördelar mottagandet mellan kommuner baserat på följande-

statistiska underlag: 

• Befolkningsstorlek per 2019-12-31 

• Arbetsmarknad årsstatistik 2019 samt 2017-2019  

• Asylmottagande perioden 2019-04-01–2020-03-31  

• Självbosättningen (skattad) perioden 2017-04-01–2020-03-31 

  

I modellen fördelar variabeln arbetsmarknad 80% av mottagandet och asylmotta-

gande fördelar 20%. Modellen drar därefter bort 75% av den skattade självbosätt-

ningen från kommunernas mottagande. Samtliga variabler är viktade mot kommu-

nernas befolkningsstorlek.1 

 

1 För med information om fördelningsmodellen, se dokumentet 
 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2021 



 
 

 

 

 2020-09-09   

Sida 

1(2) 

 

 

 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för 

mottagande av ensamkommande barn 2021

  

Kommun Förslag  

Ale 2,99 

Alingsås 3,90 

Bengtsfors 1,00 

Bollebygd 1,19 

Borås 9,04 

Dals-Ed 1,00 

Essunga 1,00 

Falköping 2,76 

Färgelanda 1,00 

Grästorp 1,00 

Gullspång 1,00 

Göteborg 48,54 

Götene 1,17 

Herrljunga 1,00 

Hjo 1,11 

Härryda 3,91 

Karlsborg 1,00 

Kungälv 4,50 

Lerum 4,03 

Lidköping 3,58 

Lilla Edet 1,19 

Lysekil 1,25 

Mariestad 2,15 

Mark 3,16 

Mellerud 1,00 

Munkedal 1,00 

Mölndal 6,32 

Orust 1,72 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Partille 3,44 

Skara 1,79 

Skövde 5,01 

Sotenäs 1,00 

Stenungsund 2,72 

Strömstad 1,07 

Svenljunga 1,00 

Tanum 1,38 

Tibro 1,00 

Tidaholm 1,88 

Tjörn 1,79 

Tranemo 1,15 

Trollhättan 4,81 

Töreboda 1,00 

Uddevalla 4,98 

Ulricehamn 2,04 

Vara 1,73 

Vårgårda 1,06 

Vänersborg 3,46 

Åmål 1,65 

Öckerö 1,14 
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Ensamkommande barn 
Anvisningsstandard 

Anvisnings/Andelsmodell 
 



 

 

Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn 
– övergripande och fördjupande beskrivning 
 

Bakgrund 
Den justerade anvisningsmodellen har tillkommit efter det att regeringen 

sommaren 2018 tillförde ett uppdrag till Migrationsverket regleringsbrev att 

justera modellen på ett sätt som ska underlätta för kommuner att omfördela 

sina andelar inom länet. Den justerade modellen ska ses som en påbyggnad 

på den gamla modellen. Nu kommer kommuner kunna välja att omfördela 

hela sin andel (eller del av andel) till en annan mottagande kommun, utan 

hänsyn till en lägsta andelsnivå, om så önskas.  

 

Den justerade modellen träder i kraft den 1 januari 2019. Därmed kommer 

de eventuella omfördelningar som diskuteras regionalt – med kommuner 

och länsstyrelser - under hösten 2018 att tillämpas inom ramen för den nya 

justerade anvisningsmodellen.   

 

Dokumentets upplägg 
Dokumentet inleds med ett antal punktsatser som sammanfattar kärnan i den 

justerade modellen. Därefter följer ett avsnitt med beskrivande text av 

övergripande karaktär. I det sista avsnittet återfinns fördjupande förklaringar 

och exempel. 

 

Sammanfattande punktsatser 
Den justerade modellen syftar till att… 

• förbättra möjligheterna för regional samverkan genom att underlätta 

omfördelning av andelar mellan kommuner inom ett län. 

 

Den justerade modellen innebär möjlighet för… 

• en kommun att omfördela delar av, eller hela, sin andel till en (1) 

annan mottagande kommun 

• flera kommuner inom länet att göra samma sak, även till en och 

samma mottagande kommun. 

 

Begränsningar/villkor i den justerade modellen består av att… 

• en specifik kommun måste pekas ut som mottagare av en annan 

kommuns andel 

• en kommun som omfördelar delar av, eller hela, sin andel bara kan 

göra det till en (1) mottagande kommun 

• omfördelning bara kan ske en gång om året och den omfördelade 

andelen gäller sedan under hela nästkommande kalenderår 

• en kommun som tagit emot andel inte samtidigt kan ge bort andel 

• den andel som blivit, eller som kvarstår, efter det att omfördelning 

skett ligger till grund för den rörliga schablonersättningen enligt 

förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 7 § 

tredje stycket  

o Rätten till den fasta ersättningen om 500.000 kr påverkas 

inte. 

 

 

 



 

 

Utfallet av en omfördelning kan beskrivas som att… 

• en kommun som mottagit extra andel kan komma att få anvisningar 

både av egen kraft (utifrån kommunens egen ordinarie andel) och 

utifrån den mottagna extra andelen 

• storleken på utfallet i antal anvisningar är beroende av både den egna 

kommunens måluppfyllelse samt måluppfyllelsen för den kommun 

som man tagit emot andel från 

• en kommun som tagit emot en annan kommuns hela andel kommer 

att få anvisningar på grund av den mottagna andelen enbart om den 

kommun som givit andelen skulle ha fått anvisning om den 

kommunen behållit andelen 

• en kommun som mottagit del av en andel från en annan kommun 

kommer att få anvisningar med anledning av omfördelningen enbart 

om givande kommun inte ska få anvisningen i förhållande till den 

andel kommunen behöll 

• en kommun som mottagit andel från en annan kommun med väldigt 

hög måluppfyllelse alltså inte per automatik kan räkna med att man 

får extra anvisningar (självfallet beroende på hur många ensam-

kommande barn som söker asyl under det aktuella året) 

• det totala antalet anvisningar till ett enskilt län blir lika stort om 

omfördelning skett inom länet som om omfördelning inte ägt rum 

• en omfördelning som ägt rum inom ett län inte påverkar utfallet av 

antal anvisningar i ett annat län 

• kommuner som ligger i ett län där omfördelning skett, men som inte 

själva är del i omfördelningen, inte påverkas avseende utfallet av 

antal anvisningar 

• konsekvenserna av en omfördelning helt stannar inom länet och 

mellan de kommuner som ingår i omfördelningen 

• en kommun som tagit emot andel av en annan kommun och då 

omfördelningsåret är över, kommer att ha den måluppfyllelse man 

nått med enbart de anvisningar som grund som kommunen fått av 

egen kraft. Det kommer alltså inte uppstå en anvisningsskuld eller 

anvisningsöverskott på grund av att kommunen året innan varit del i 

en omfördelning 

• en kommun som omfördelat hela sin andel eller del av sin andel till 

en annan kommun, kommer då omfördelningsåret är över, att ha en 

måluppfyllelse som är opåverkad av att kommunen under före-

gående år ingått i en omfördelning i förhållande till om kommunen 

själv tagit emot sin andel. Det vill säga, måluppfyllelsen har på-

verkats så som om kommunen som omfördelade andelen själv hade 

tagit emot anvisningarna som omfördelades. 

 

 

  



 

 

Beskrivning av den justerade modellen 
Då utjämnande anvisning av ett ensamkommande barn ska ske kommer IT-

stödet att identifiera den kommun i landet som för ögonblicket har lägst 

måluppfyllelse. Om det är en kommun som inte genomfört en omfördelning 

av sin andel så anvisas den kommunen, helt i enlighet med de principer som 

gäller i den grundläggande modellen. 

 

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse ingår i 

en omfördelning genom att man tagit emot andelar så kommer anvisningen 

ske till den kommunen och kommunens måluppfyllelse kommer att justeras 

uppåt. En sådan anvisning sker alltså i förhållande till kommunens egen 

ordinarie andel och måluppfyllelse. 

 

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse 

däremot har omfördelat hela sin andel till en annan kommun i länet så 

kommer anvisningen istället riktas till den kommun i länet som varit 

mottagare av den omfördelade andelen. Måluppfyllelsen för den givande 

kommunen räknas då upp i rätt omfattning genom att en s.k. skugg-

anvisning1 bokförs den kommunen. För den mottagande kommunen 

redovisas denna anvisning som en s.k. omfördelad anvisning2 som inte ger 

tillskott till den kommunens måluppfyllelse. 

 

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse har 

omfördelat del av sin andel till en annan kommun i länet så kommer 

kommunen som omfördelat del av sin andel att få anvisningen om dess 

måluppfyllnad baserat på den kvarvarande andelen, exkluderat skugg-

anvisningar, är mindre än 100 %. Annars anvisas kommunen som mottagit 

den omfördelade andelen.  

 

 
 

 
1 Begreppet skugganvisning betecknar en administrativ anvisning i syfte att räkna ut 

kommunens ordinarie måluppfyllelse  
2 Begreppet omfördelad anvisning innebär en registrering av en faktiskt genomförd 

anvisning, men som inte ska tillgodoräknas kommunens måluppfyllelse 
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En kommun som har en måluppfyllelse över 100% kan av egen kraft aldrig 

få en utjämnande anvisning så länge måluppfyllelsen förblir över 100%. För 

varje anvisning som sker till någon annan kommun i landet så sjunker dock 

måluppfyllelsen för alla andra kommuner. Först då en kommun har under 

100% måluppfyllelse så kan kommunen bli aktuell för en utjämnande 

anvisning förutsatt att den har den lägsta måluppfyllelsen bland alla 

kommuner. Detta gäller alltså även en kommun som omfördelat sin andel 

till en annan kommun. 

 

Om en kommun tar emot en andel från en annan kommun som har en 

måluppfyllelse över 100% så kan den mottagande kommunen alltså inte få 

några anvisningar som är kopplade till omfördelningen förrän den första 

kommunens måluppfyllelse sjunkit så långt att den blivit den lägsta i landet. 

Den exakta principen för hur utjämnande anvisningar sker idag överförs 

alltså oförändrat till den justerade modellen när det är fråga om omfördelade 

andelar. 

Exempel 1 

Kommun A har en andel om 5 promille och en måluppfyllelse om 80% 

Kommun B har en andel om 2 promille och en måluppfyllelse om 200% 

 

Kommun B omfördelar sin andel (2 promille) till kommun A. Eftersom 

det, om omfördelning inte skett, skulle ha dröjt länge innan kommun B 

fått en anvisning så kommer det på samma sätt att dröja länge innan 

kommun A får en anvisning som har sin grund i att kommunen tagit emot 

2 extra promille från kommun B. Däremot kan kommun A, på grund av 

sin egen låga måluppfyllelse, räkna med att få anvisningar av egen kraft. 

 

Om man antar att orsaken till att en kommun tar emot extra andelar är att 

kommunen också vill ha fler anvisningar så kan ovanstående effekt tyckas 

vara ologisk. Men effekten är både logisk och önskvärd. Om utfallet ovan 

istället blivit att kommun A fått anvisningar utifrån sin egen måluppfyllelse 

men i relation till andelen 7 promille så hade det i praktiken inneburit att fler 

anvisningar gått till kommungruppen A+B än vad fallet varit om omfördel-

ning inte skett. Därigenom hade även fler anvisningar gått till det län där 

kommun A och B ligger än om kommunerna inte omfördelat och slutligen 

skulle därmed färre anvisningar ha gått till andra kommuner och län än vad 

annars varit fallet. Med denna logik stannar effekten av omfördelning inom 

länet och mellan inblandade kommuner.  

 

Ovan beskriven effekt av ingående måluppfyllelse måste alltså beaktas i de 

samtal som förs kring regionala omfördelningar. Tar en kommun emot andel 

från kommun med låg måluppfyllelse så kommer mottagande kommun få 

ett högre utfall av anvisningar, kopplade till omfördelningen, än en kommun 

som tagit emot andel från kommun med hög måluppfyllelse. 

Exempel 2 

Kommun A har en andel om 4 promille och en måluppfyllelse om 250% 

Kommun B har en andel om 3 promille och en måluppfyllelse om 80% 

Kommun B omfördelar sin andel (3 promille) till kommun A. Om kommun 

B behållit sin andel hade de strax varit föremål för en första anvisning. 

IT-stödet kommer att identifiera kommun B som mottagare av nästa 

anvisning och då kommunen omfördelat sin andel till kommun A så 

kommer anvisningen istället att omfördelas till kommun A. Eftersom 

kommun A har en hög måluppfyllelse kommer det dock att dröja länge 

innan kommun A får en anvisning av egen kraft. 



 

 

 

Den rörliga schablonersättning som kommunen enligt förordning 

(2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 7 § tredje stycket med 

automatik får utbetalad är uträknad utifrån kommunens andel. En kommun 

som tagit emot andel/ar kommer att få en högre sådan ersättning och en 

kommun som lämnat bort del av eller hela sin andel kommer att få en lägre 

ersättning, eller ingen alls. Den fasta ersättningen om 500.000 kronor 

påverkas inte av att en eventuell omfördelning gjorts. 

 
Anknytningsanvisningar 

I första hand genomförs utjämnande anvisningar. Om barnet av någon 

anledning har anknytning till en viss kommun kan det dock, utifrån barnets 

bästa, bli aktuellt att genomföra en s.k. anknytningsanvisning. Sådan 

anvisning sker utan hänsyn till kommunens måluppfyllelse och oavsett om 

kommunen omfördelat delar av, eller hela, sin andel. En anknytnings-

anvisning ger dock tillskott till kommunens måluppfyllelse. 

 

Uträkning av måluppfyllelse 

I samband med att den nya justerade anvisningsmodellen träder i kraft så 

införs det också en viss förändring i sättet som måluppfyllelsen räknas ut. 

Det justerade uträkningssättet tar sitt avstamp i att andelstalen kommer att 

periodiseras. Detta får till följd att om en kommuns andel ändras (vid års-

skifte) så kommer inte kommunens måluppfyllelse att ändras, vilket varit 

fallet då det gamla sättet att räkna använts. Närmare beskrivning av sättet att 

räkna återfinns i bilagan. 

 

 
Fördjupning genom exempel och diagram 

Förändringar avseende beräkning av måluppfyllelse 

Sättet måluppfyllelse hittills räknats ut på är genom att räkna fram alla 

anvisningar som gjorts till kommunen sedan den 1 januari 2016. Därefter 

beräknas det hur många anvisningar som skulle ha gått till kommunen om 

den hade haft exakt 100% måluppfyllelse. Detta görs genom att ta alla 

anvisningar som gjorts till alla kommuner från och med 1 januari 2016 och 

sedan multiplicera med kommunens andel. 

 

Anta att en kommun har tagit emot 53 anvisningar och att det totalt har 

gjorts 5077 anvisningar till alla kommuner. Andelstalet för kommunen är 

11,45 ‰. Antalet anvisningar kommunen borde ha fått blir då 5077*0,01145 

=58,13. Med hjälp av dessa tal räknas sedan måluppfyllelsen ut: 

         53           53 

------------------ = --------- = 91,17% 

5077*0,01145      58,13 

  

Detta sätt att räkna på innebär alltså en omedelbar koppling mellan 

måluppfyllelsen, kommunens andel och antal gjorda anvisningar. Det har 

inneburit att då vissa kommuner fått en förändrad andel vid ett årsskifte så 

har måluppfyllelsen också förändrats – ibland t.o.m. i avsevärd grad. 

 

 

 



 

 

Den förändring som nu införs görs i hur man beräknar antalet anvisningar 

en kommun borde ha fått. Det införs nu perioder då andelstal gäller. Till 

exempel kommer vi använda dagens andelstal för perioden 1 januari 2016 

till och med 31 december 2018. De nya andelstalen kommer att gälla för 

perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2019. Måluppfyllelsen 

som den 31 december 2018 beräknades enligt: 

         53 

------------------ = 91,17% 

5077*0,01145 

 

kommer den 1 januari 2019 istället beräknas enligt följande om vi antar att 

kommunens andel samtidigt höjs till 12,15‰: 

 

                    53 

---------------------------------- = 91,17%   

5077*0,01145 + 0*0,01215 

 

Tillägget ”+0*0,01215” förklaras med att noll anvisningar gjorts i perioden 

1 januari 2019 till 31 december 2019 med den nya andelen för kommunen. 

Måluppfyllelsen kommer därmed inte att ta ett skutt på grund av den 

förändrade andelen utan kommer att ligga kvar då nya andelstal införs.  

 

 

Om det gamla sättet att räkna ut måluppfyllelse hade tillämpats 

 skulle i exemplet ovan resultatet blivit som följer: 

 

         53 

------------------ = 85,91% 

5077*0,01215 

 

 

 

När sedan 50 anvisningar skett i landet, men utan att just denna kommun 

fått någon anvisning så räknas måluppfyllelsen ut enligt följande: 

 

                    53 

---------------------------------- = 90,23% 

5077*0,01145+50*0,01215 

 

När ytterligare 50 anvisningar skett, och kommunen fått 1 av dessa, räknas 

måluppfyllelsen ut enligt följande: 

 

                    54 

---------------------------------- = 90,99% 

5077*0,01145+100*0,01215 

 

  



 

 

Omfördelning av andelar 

 

Exempel vid omfördelning av del av andel: 

En kommun (A) väljer att omfördela en del av sin andel till en annan 

kommun i länet. 

 

Andel 2018: 11,45 ‰ 

Andel 2019: 12,15 ‰ 

 

En annan kommun (B) i länet önskar ökat mottagande och erbjuder 

kommunen i exemplet att omfördela en del av sin andel till dem. 

Kommun (A) väljer att omfördela 9,15 ‰ av sin andel och behåller 3 ‰. 

 

Första anvisningen till kommun (A) 

Kommunen har sedan innan 60 anvisningar. Efter 685 simulerade 

anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har måluppfyllelse 

90,2875 %: 

                      60 

----------------------------------- = 90,2875 % 

5077*0,01145+685*0,01215 

 

För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om 

måluppfyllelsen med den omfördelade andelen. 

                     60 

--------------------------------- = 99,6899 % 

5077*0,01145+685*0,003 

 

Vi får en måluppfyllelse på 99,6899 % vilket är under 100 % och 

anvisningen går därför till kommun (A). 

 

Andra anvisningen till kommun (A) 

Kommunen har sedan innan 61 anvisningar. Efter 760 simulerade 

anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har 

måluppfyllelsen 90,5506 %. 

                      61 

----------------------------------- = 90,5506 % 

5077*0,01145+760*0,01215 

 

För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om 

måluppfyllelsen med den omfördelade andelen. 

                     61 

--------------------------------- = 100,9739 % 

5077*0,01145+760*0,003 

Vi får en måluppfyllelse på 100,9739 %, vilket är över 100 % och 

anvisningen omfördelas till kommun (B) som tagit emot omfördelningen.  

Vi skapar nu även en skugganvisning hos kommun (A). 

 

Tredje anvisningen till kommun (A) 

När nästa anvisning kommer till kommun (A) har vi redan omfördelat en 

anvisning. Nu blir uträkningen en aning mer komplicerad. 

Skugganvisningarna ska räknas till kommunens anvisningar för den normala 

måluppfyllelsen, men inte för beräkning av omfördelad måluppfyllelse. 

 



 

 

Kommunen har sedan innan 61 anvisningar och har en anvisning har 

omfördelning. Kommunen skulle ha haft 62 anvisningar. Efter 821 

simulerade anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har 

måluppfyllelsen 91,0335 %. 

      61+1(skugganvisning) 

----------------------------------- = 91,0335 % 

5077*0,01145+821*0,01215 

 

Och för beräkning av måluppfyllelse med den omfördelade andelen: 

                     61 

--------------------------------- = 100,6690 % 

5077*0,01145+821*0,003 

 

Vi får en måluppfyllelse på 100,6690 %, vilket är över 100 % och anvis-

ningen omfördelas därmed till kommun (B) som tagit emot omfördelningen. 

Vi skapar nu ytterligare en skugganvisning hos kommun (A). 

 

  



 

 

Anvisningsmodell för asylsökande 
ensamkommande barn 

 

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn 

Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn 

och Migrationsverket anvisar vilken kommun som ansvarar för det 

individuella barnet. Anvisningarna sker till kommunerna genom ett 

fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en fast-

ställd andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl. 

 

Anvisningar 

Anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av sin 

andel såvida barnet inte har stark anknytning till annan kommun eller att 

kommunen omfördelat sin andel till annan kommun (se avsnittet 

Omfördelning av andelar).  

 

Andelar 

Samtliga kommuner kan omfattas av anvisningar avseende mottagande av 

asylsökande ensamkommande barn och tilldelas en andel. Ingen ordinarie 

andel kommer att vara lägre än en (1) promille. Innan Migrationsverket 

fastställer andelarna ska länsstyrelserna, genom dialog med länets kommuner, 

ges möjlighet att i samråd med verket göra regionala justeringar av andelarna 

på kommunnivå. Om styrningen i aktuellt års regleringsbrev tillåter det, så 

kan sådan omfördelning innebära att en kommuns andel sätts till en lägre nivå 

än en (1) promille ända ned till noll. 

 

Andelarnas grund, fastställelse och giltighetstid 

Andelarna grundas på ett antal variabler och på statistik från senast möjliga 

föregående 12-månadersperiod. Andelarna fastställs i december månad varje 

år och löper därefter under nästkommande kalenderår.  

 

 

Grundförutsättningar 
Basnivån 1 promille innebär att samtliga kommuner kan få utjämnande  

anvisningar såvida inte omfördelning medgetts till andelen noll. Samtliga 

anvisningar; utjämnande anvisningar och anknytningsanvisningar, viktas lika 

vid beräknande av respektive kommuns måluppfyllelse av sin andel. 

 
  



 

 

Måluppfyllelse 

Samtliga anvisningar som en kommun fått sedan den 1 januari 2016 inklu-

deras vid beräkningen av kommunens måluppfyllelse av sin andel. 

Beräkningstiden är periodiserad. Första perioden utgörs av tiden 1 januari 

2016 till och med 31 december 2018. Därefter utgörs beräkningsperioderna 

av kalenderår, dvs den andra perioden utgörs av tiden 1 januari 2019 till 31 

december 2019 och så vidare. Nya andelar fastställs varje år vilket medför att 

kommunernas respektive andelar kan variera något från år till år medan 

måluppfyllelsen, på grund av att beräkningen är periodiserad, inte ändras i 

samband med att andelens storlek förändras. Antalet anvisningar till en 

kommun ställs i relation till samtliga anvisningar som skett i landet under 

respektive beräkningsperiod och det antal av dessa anvisningar kommunen 

borde fått utifrån sin andel vid beräkning av måluppfyllelse. 

 

Variabler för framtagande av andelarna 

1. Befolkningsmängd 

2. Antal ensamkommande barn  

a. anvisade3 och  

b. kommunmottagna inklusive följdinvandring4 

3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj inkl följdinvandring, 

exklusive 2b ovan 

4. Totalt antal boende(asyl)dygn i mottagningssystemet och antalet 

boende(asyl)dygn för icke anvisade ensamkommande barn i s.k. 

ankomstkommun, dvs. antalet dygn mellan ansökan och dagen för 

anvisningens ikraftträdande. 

 

Förklaringar till variablerna 
 

1. Befolkningsmängd 

70 procent av andelarna fördelas utifrån folkmängd. Kommuner med en 

relativt sett stor befolkning får en relativt sett högre andel. Utgångspunkt är 

statistik från SCB. 

 
2. Antal ensamkommande barn 

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln mottagna ensamkommande 

barn i relation till kommunens befolkningsmängd och mottagandet i 

kommunerna i övriga landet. Andelen för kommuner med ett relativt sett stort 

mottagande av ensamkommande barn justeras neråt.  

 

Variabeln består av två delvariabler: 

a. anvisade barn (ett barn är anvisat när Migrationsverket har anvisat en 

kommun, enligt 3 § andra stycket LMA). Utgångspunkt för denna 

delvariabel är Migrationsverkets statistik från den 1 januari 2016 till 

senaste föregående halvårsskifte.  

b. kommunmottagna barn och eventuell följdinvandring (ett barn som 

beviljas uppehållstillstånd blir kommunmottaget i den kommun till 

vilken barnet blir utskrivet från Migrationsverkets mottagnings-

system). Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets 

statistik för den senaste tolvmånadersperioden räknat från 

halvårsskifte till halvårsskifte. 

 
3 Enligt 3 § andra stycket Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
4 Personer med uppehållstillstånd kommunmottagna enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för 

insatser för vissa utlänningar 



 

 

 
3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj 

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln kommunmottagna i 

relation till befolkningsmängden. Andelen för kommuner med ett relativt sett 

högt antal kommunmottagna justeras neråt. I denna variabel inkluderas även 

följdinvandring. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den senaste 

tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte. 

 
4. Totalt antal boendedygn i mottagningssystemet och i 

ankomstkommuner 

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln totalt antal boendedygn 

för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 

under aktuell tolvmånadersperiod med tillägg av antalet boendedygn för 

icke anvisade barn under aktuell tolvmånadersperiod, i relation till 

befolkningsmängden. Andelen för kommuner med ett relativt sett högt antal 

boendedygn justeras neråt. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för 

den senaste tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.  

 

Omfördelning av andelar 
Med start hösten 2018 finns möjlighet, om regeringens styrning i verkets 

regleringsbrev så tillåter, att omfördela andelar mellan kommuner inom ett 

län ända ned till noll promille. En kommun kan omfördela hela, eller delar 

av, sin andel till en (1) annan mottagande kommun. Flera kommuner inom 

samma län kan omfördela sina andelar – även med samma mottagande 

kommun. En kommun som tagit emot andelar kan inte samtidigt ge bort 

andel. En omfördelning är giltig under det kommande kalenderåret.  

 

En kommun som omfördelat del av eller hela sin andel till en annan 

kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse 

som kommunen skulle haft om de omfördelade anvisningarna hade gått till 

den egna kommunen. En kommun som tagit emot andel av annan kommun 

kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse man nått 

enbart med de anvisningar kommunen fått med den egna ordinarie andelen 

som grund. 

 

Konsekvenserna av en omfördelning, avseende utfallet av antal anvisningar, 

stannar inom länet och mellan kommunerna som är del i omfördelningen. 

 

Eventuella anknytningsanvisningar sker dock utan hänsyn till mål-

uppfyllelse och kan därför riktas även till kommuner som omfördelat hela 

eller delar av sin andel till annan kommun. En sådan anknytningsanvisning 

tillgodoräknas dock den anvisade kommunens måluppfyllelse. 

 



 

 

 

 

              

 

 Generaldirektören    

Migrationsverket 
Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping 

Telefon 0771-235 235 Telefax 011-10 81 55 E-post migrationsverket@migrationsverket.se 
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Diarienummer 

1.1.1.2-2020-20837 

  

Regeringen 

Arbetsmarknadsdepartementet 

103 33 Stockholm 

Redovisning av uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2020 
avseende Migrationsverket - Uppdrag 4 Anvisning av nyanlända 
till kommuner 
Härmed redovisas regeringens uppdrag till Migrationsverket att föreslå det 

antal för nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 

2021, och fördelningen på länsnivå (länstal). 

 

  Andel av riket Antal 

Stockholms län 28,0 % 2 097 

Uppsala län 4,3 % 321 

Södermanlands län 1,6 % 122 

Östergötlands län 4,5 % 338 

Jönköpings län 3,2 % 243 

Kronobergs län 0,6 % 48 

Kalmar län 1,9 % 142 

Gotlands län 0,9 % 69 

Blekinge län 0,9 % 66 

Skåne län 10,8 % 809 

Hallands län 4,7 % 354 

Västra Götalands län 17,4 % 1 307 

Värmlands län 3,3 % 244 

Örebro län 2,1 % 158 

Västmanlands län 1,4 % 108 

Dalarnas län 3,1 % 236 

Gävleborgs län 1,6 % 119 

Västernorrlands län 1,2 % 90 

Jämtlands län 1,3 % 97 

Västerbottens län 3,5 % 261 

Norrbottens län 3,6 % 271 

Totalt  100 % 7 500 

 

Förslaget grundas på Migrationsverkets prognos från juli 2020 och har tagits 

fram efter inhämtande och beaktande av synpunkter från Arbetsförmedlingen, 

länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

En mer detaljerad redogörelse för hur kriterierna för fördelningen har tillämpats 

återfinns i bilaga. 

______________________ 



   2 (2) 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör efter före-

dragning av experterna Jens Carlander och Jonas Doll. I den slutliga hand-

läggningen av ärendet har även avdelningschefen Magnus Önnestig deltagit. 

Analytikern Sofia Papanikolaou har också deltagit i ärendets handläggning.  

 

 

 

Mikael Ribbenvik 

 

 

 
Bilaga 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2021 
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Redogörelse för tillämpning av kriterier för 
fördelning av länstal 2021 
 

Inledning 

Regeringen gav Migrationsverket i regleringsbrevet för 2020 ett uppdrag1 

att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till 

kommuner under 2021. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet 

senast den 14 augusti 2020 och avse de nyanlända som enligt 9 och 11 §§ 

förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning ska prioriteras vid anvisningar.  

 

Migrationsverket ska också föreslå en länsvis fördelning, så kallade länstal. 

Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas arbets-

marknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet 

av nyanlända och ensamkommande barn samt asylmottagandet. Länstalen 

beräknas fram med en fördelningsmodell som beaktar dessa faktorer inklusive 

självbosättningen2. Modellen revideras i samråd med Arbetsförmedlingen, 

länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

 

Genom samråd har följande förändringar genomförts i fördelningsmodellen 

för länstalen 2021: 

 Uppdaterad statistik 
Det statistiska underlaget för viktningsvariablerna och självbosättningen 

har uppdaterats. Följande underlag används vid beräkningarna: 

- Befolkningsstorlek per 2019-12-31 

- Arbetsmarknad årsstatistik 2019 samt 2017-2019 

- Asylmottagande perioden 2019-04-01–2020-03-31 

- Självbosättningen (skattad) perioden 2017-04-01–2020-03-31 

 
Fördelningsmodell 

För att ta fram ett förslag på länstal, så används en fördelningsmodell som ska 

beräkna länstalen för anvisning av nyanlända. Modellen tar hänsyn till det 

som regeringen omnämner i sitt uppdrag till Migrationsverket. Modellen ska 

                                                 
1 Uppdrag till Migrationsverket att ta fram förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till 

kommuner och fördelning på länsnivå för 2021. 
2 Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i ABO, 

inresta anhöriga till före detta asylsökanden och ensamkommande barn. 
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laddas med uppdaterad statistisk data och revideras för att bli så ändamåls-

enlig som möjligt. Arbetet med att utveckla modellen och framtagandet av 

nya länstal ska genomföras efter inhämtande och beaktande av synpunkter 

från Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR). 

 

Fördelningsmodellen använder kommundata i beräkning av länstalen. Varje 

kommun får ett beräknat värde och summan av kommunernas värden per län 

ligger till grund för respektive läns länstal. Migrationsverkets uppdrag är att 

föreslå ett nationellt behov för anvisningar av nyanlända fördelat per län. 

När länstalen beslutats i förordning så ska länsstyrelserna, enligt förordning3, 

besluta om kommuntal inom respektive län. 

 

Fördelningsmodellens uppbyggnad 

Modellen använder initialt två värden som baseras på Migrationsverkets 

senaste beslutade prognos, för detta uppdrag är det den prognos som 

lämnades den 27 juli 2020: 

 Det totala kommunmottagandet 2021 

I Migrationsverkets juliprognos bedömdes det att 17 900 personer är i 

behov av kommunbosättning under år 2021. Dessa personer består av de 

som beviljats uppehållstillstånd med asylskäl, inresta anhöriga till före 

detta asylsökanden och vidarebosatta (kvotflyktingar).  

 Beräknat behov av anvisad bosättning av nyanlända  

Behovet av anvisad bosättning av nyanlända under år 2021 beräknas 

uppgå till 7 500 personer. Behovet beräknas fram genom en simulerings-

modell över asylprocessen. Via den erhålls en samlad bedömning som 

tar hänsyn till antalet inskrivna med uppehållstillstånd (UT), nya 

beviljade UT samt antaganden om hur stor andel som, antingen innan 

eller efter att beslut om anvisning fattats, avbryter bosättnings-processen 

och självbosätter sig. Antalet vidarebosättningar (kvotflyktingar) som 

ska genomföras räknas också in. 

 

I nästa steg fördelar modellen det totala mottagandet per kommun med hjälp 

av två viktningsvariabler som tar hänsyn till kommunernas befolknings-

storlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som regeringen anger 

ska beaktas i framtagandet av fördelningen av länstal. De två variablerna, 

som beskrivs utförligare under rubriken Variabelbeskrivning, ges följande 

vikt: 

 Arbetsmarknadsförutsättningar 

80 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar där en relativt 

god arbetsmarknad ger en relativt hög tilldelning.  

 Asylmottagande  

20 procent fördelas utifrån asylmottagande (boendedygn i mottagnings-

systemet) där ett län med lågt asylmottagande i förhållande till länets 

befolkning ger en relativt hög tilldelning. 

                                                 
3 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
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Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande beaktar fördelnings-

modellen det övriga mottagandet av nyanlända i kommunerna genom att 

ta hänsyn till självbosättning. 

 

De som förväntas självbosätta sig i kommunerna och inte via anvisning av 

Migrationsverket uppgår till 10 400 personer under 2021 (Totala kommun-

mottagandet [17 900] – Beräknat behov av anvisad bosättning [7 500 ] = 

Antalet självbosatta [10 400 ]). Den beräknade fördelningen som beror på 

viktningsvariablerna justeras med hänsyn till tidigare självbosättnings-

mönster i kommunerna. Modellen drar bort 75 procent av det skattade 

antalet självbosatta per kommun, utifrån hur denna grupp fördelade sig per 

kommun under perioden 2017-04-01–2020-03-31. 

 

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till befolknings-

storlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade behovet av 

anvisad bosättning (7 500). Summan av de viktade kommunvärdena per län 

utgör det förslag till länstal som Migrationsverket lämnar till regeringen.    

 

Variabelbeskrivning 

Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent): 

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag till vikt-

ningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln arbetsmarknad ingår delvariablerna 

yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), arbetslöshet (40 procent) 

och framtida arbetskraftsbehov (7 procent).  Delvariabeln yrkesbredd baseras 

på statistik från 2018 medan arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2019. 

Delvariabeln omsättning baseras på ett genomsnitt för åren 2017 till 2019.  

 

Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln) visar antalet yrken i 

kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 utövare. De lokala 

arbetsmarknadsområdena är en indelning av kommunerna som bygger på 

statistik från SCB över pendling över kommungräns under år 20184. Ju fler 

yrken som finns i det lokala arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är 

arbetsmarknaden och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten. 

Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per kommun.   

 

Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser omsättningen 

till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens definitioner, bland 

utomeuropeiskt födda arbetssökande med en vistelsetid i Sverige på minst 

tre år. Värdet är ett medeltal för de tre senaste årens omsättning per kommun. 

Beräkningen utförs kommun- och årsvis enligt formeln A/(K+N) där 

A=antalet som gått från inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, 

K=kvarstående inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och 

N=antalet nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.  

 

Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) är andelen öppet 

arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till den 

                                                 
4 Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken 

gäller pendlingen år 2018. 
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registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett medeltal av det senaste årets 

arbetslöshetstal per kommun. Variabeln har en omvänd relation vid tilldel-

ning av platser. En låg arbetslöshet ger en större tilldelning av platser och 

tvärt om. För att få en omvänd relation på fördelningen, så inverteras alla 

värden i fördelningen, genom att dividera 1 med kommunens värde för 

arbetslöshet. Beräkningssättet gör så att proportionaliteten bibehålls i den 

omvända fördelningen.  

 

Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser 

kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder. Variabeln utgår 

ifrån SCB:s prognos från 2020 över befolkning i åldern 18-64 år. Behovet av 

framtida arbetskraft beräknas genom att dividera antalet i arbetsför ålder 

år 2032 med antalet år 2019. För att kommuner ska få tilldelning av platser 

krävs att kommunen har en procentuell befolkningsminskning inom kategorin 

arbetsför ålder. Dessutom krävs det att kommunen hade en arbetslöshet som 

var lägre än den genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående 

år. Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån värdet 

på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna delvariabel endast 

fördelar till ett begränsat antal kommuner blir effekten för dessa kommuner 

högre än 7 procent. Vikten för delvariabeln kan jämföras med delvariablerna 

omsättning och arbetslöshet. 

 

Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats och 

lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att tilldelningen av 

platser tar hänsyn till befolkningsmängden i respektive kommun. Befolk-

ningsstorleken baseras på befolkningsstatistik per den 31 december 2019 

från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör tilldelningen av platser för 

viktningsvariabeln arbetsmarknad. 

 

Asylmottagande (20 procent): 

Variabeln asylmottagande baseras på statistiskt underlag från 

Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet under 

perioden 2019-04-01–2020-03-31. 

 

Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagande-

variabeln) utgörs av antalet boendedygn i Migrationsverkets mottagnings-

system per tusen invånare under perioden. Ett län med lågt antal boende-

dygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan fördelningen inverteras 

på samma sätt som för arbetslösheten, så hanteras eventuella extremvärden. 

En extremvärdesgräns sätts till 20 procent av det vägda genomsnittet för 

riket. De kommuner som har ett lägre antal boendedygn per tusen invånare 

tilldelas då istället det beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen 

på kommunnivå viktas sedan mot befolkningsmängden. 
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Centrala pensionärsrådet 
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Sida 
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Datum 
2020-08-26 

Centrala pensionärsrådet 

Datum 2020-08-26 
Tid 9:30–11:15 
Plats Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5 
Deltagare Rose-Marie Liljenby Andersson Kommunstyrelsen, ordf 

Rune Johansson PRO, vice ordf 
Niklas Arvidsson Kommunstyrelsen 
Bengt-Ivar Skogström PRO, ledamot 
Jerry Hagberg SKPF, ledamot 
Lotta Löfgren-Hjelm FAS, ledamot 
Birgitta Snygg SPF, ledamot 
Lars Lyborg SPF, ledamot 
Lennart Eliasson PRO, ersättare 
Kent Gustavsson SPF, ersättare 
Ulla Ellerstrand SKPF, ersättare 
Kerstin Sylvan SKPF, ersättare 
Johan Wikander Kommunstyrelsen, ersättare 
Anna-Clara Stenström Kommunstyrelsen, ersättare 

Maria Jonsson, § 15 Vård- och äldreförvaltningen 
Jonas Ringström, § 16 Stadsledningskansliet 
Gull-Britt Byhlin RPG 
Ingegerd Eriksson Stadsledningskansliet 
Maria Nilséus Stadsledningskansliet 
Melissa Lennartsson Stadsledningskansliet 

§ 12 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  

§ 13 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Bengt-Ivar Skogström. 

§ 14 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 



Borås Stad 
Datum 
2020-08-26 

  
  

Sida 
2(4) 

 

 

§ 15 Effekter av corona 
Maria Jonsson, förvaltningschef Vård- och äldreförvaltning, medverkar via 
Teams.  
 

 

 

 

Pandemins konsekvenser inom Vård- och äldreförvaltningens verksamheter 
presenteras. Presentationen biläggs protokollet. 

Vård- och äldreförvaltningen påbörjade arbetet kring covid-19 den 2 mars och 
aktiverade sin krisledningsorganisation den 16 mars. Sedan dess har 
förvaltningen och nämnden vidtagit åtgärder såsom stängning av verksamheter, 
besöksförbud på boenden, uppdatering av riktlinjer och utbildning av 
vårdpersonal. Ett skyddsutrustningslager har startats som i dagsläget har 
kapacitet att förse verksamheterna med skyddsutrustning för 3-6 månader 
framåt. 

Just nu är samtliga enheter fria från smitta. Förvaltningen har en god beredskap 
inför en eventuell andra våg i höst. Tillgången på vikarier och skyddsutrustning 
är bra. 

Maria Jonsson besvarar ett antal frågeställningar från RPG som inkommit inför 
mötet.  

§ 16 Budget 2021 
Jonas Ringström informerar om Vård- och äldrenämndens budget 2021. Jonas 
kommenterar även den demografiska förändringen med ett ökat antal äldre 
samt kostnaden för äldreomsorg i Borås jämfört med andra kommuner. 
Presentationen biläggs protokollet. 

Rådet önskar att satsningar på hemtjänst och fler trygghetsboenden görs i 
budget 2021. Johan Wikander informerar att det planeras för byggnation av nya 
trygghetsboenden som ska stå klara inom några år.  

§ 17 Inkomna frågor 
PRO har inkommit med en fråga om bostadsanpassning i form av dörröppnare 
till entrédörrar i hyreshus, samt avgifter i relation till denna insats. 

Ingegerd Eriksson har varit i kontakt med bostadsanpassningen på Vård- och 
äldreförvaltningen. Enligt gällande lagstiftning krävs ett individuellt beslut för 
att beviljas bostadsanpassning i form av dörröppning. Ett beviljat beslut 
innebär att personen får en personlig dosa som denne använder för att öppna 
dörren. Fastighetsägaren ansvarar för att tillgänglighetsanpassa fastigheten. 
Fastigheter byggda efter 2013 ska enligt lag vara tillgängliga. För äldre 
fastigheter som saknar tillgänglighetslösningar kan man söka stöd från 
kommunen. Det tas inte ut någon generell avgift för denna insats. Däremot kan 
administrativa avgifter tillkomma beroende på om kommunen eller regionen är 
huvudman.  
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§ 18 Remiss om energi- och klimatstrategi 
Rådets ledamöter ges möjlighet att skicka in synpunkter på Borås Stads 
klimatarbete i samband med att energi- och klimatstrategin revideras. Sista 
svarsdag är den 31 augusti. Information har skickats tidigare via e-post. 

§ 19 Äldreombudet informerar 
Maria Nilséus medverkar via Teams. 

Vård- och äldrenämndens pensionärsråd har sammanträtt. Budget 2021 
presenterades för rådet. Anna Eklund, seniorhälsokonsult, informerade om sitt 
uppdrag. Pensionärsorganisationerna uppmuntras att bjuda in Anna Eklund för 
mer information. Seniorhälsokonsulenterna kommer framgent arbeta med 
teknikstöd till äldre. 

Under våren öppnades en stödlinje vars syfte har varit att hjälpa personer i 
riskgrupper, dels genom samtalsstöttning och dels genom utförande av olika 
typer av ärenden. Intresset har varit stort – fram till augusti hade 1800 ärenden 
utförts. Frivilliga personer och organisationer har varit behjälpliga, bland andra 
Svenska kyrkan. Det finns tankar om att göra insatsen permanent.  

I egenskap av sin roll som äldreombud har Maria Nilséus under våren fått 
samtal av något annorlunda karaktär än tidigare. Många har funderingar kring 
corona och ensamhet.  

Under sommaren har anhörigstödjarna och mötesplatserna anordnat 
utomhusaktiviteter i form av promenader och fika i parken. I höst kommer 
mötesplatserna åka ut med sina bussar och hålla coronaanpassade aktiviteter för 
seniorer. 

§ 20 Nästa möte 
Nästa möte hålls torsdagen den 3 december. Arbetsutskottet sammanträder 
måndagen den 16 november. 

§ 21 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls till mötet. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Melissa Lennartsson 
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Justeras 
 
Ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Centrala funktionshinderrådet 

 
Datum 2020-08-26 
Tid 14:00-15:35 
Plats Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5, stadshuset 
Närvarande 
 
 
 
 
 
 

Rose-Marie Liljenby Andersson 
Niklas Arvidsson 
Helene Sandberg 
Mattias Karlsson 
Lars-Erik Hake 
Barbro Hallabro Vaara 
Rigmor Pettersson 
Monika Golcher 
Tage Carlsson 
Birgitta Hake 
 
Jonas Ringström, § 19 
Magnus Stenmark, § 18 
Annica Sommar, § 18 
Hera Nowak 
Lena Mellblad 
Ingegerd Eriksson 
Liza Lindmark 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen, ordförande 
Kommunstyrelsen 
Ersättare 
Ersättare 
RTP 
Vaara, Afasiföreningen 
Astma & allergiförening, via Teams 
Afasiföreningen 
Funktionsrätt Borås 
Hörselskadades förening/HRF 
 
Ekonomistyrning 
Sociala omsorgsförvaltningen 
Sociala omsorgsförvaltningen 
Funktionshinderkonsulent 
Tillgänglighetskonsulent 
Stadsledningskansliet 
sekreterare 

§ 15 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 16 Val av justeringsperson 
Monika Golcher utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 17 Förgående mötesprotokoll 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 18 Effekter av coronaviruset 
Magnus Stenmark och Annica Sommar från Sociala 
omsorgsförvaltningen förklarar hur pandemin har påverkat 
förvaltningens verksamhet.  
Coronavirusets spridning har inneburit förändringar för att 
minimera riskerna för smittspridning som bland annat stängning av 
daglig verksamhet, nya arbetssätt och kompetens som ställts till det 
yttersta. Information om skyddsutrustning och hur den ska 
användas, basala hygienrutiner och kommunikation har varit 
återkommande frågor som hanterats löpande och fungerande 
samverkan har varit extra betydelsefullt under pågående krisarbete. 
 
§ 19 Budget 2021 
Jonas Ringström presenterar Sociala omsorgsnämndens budget. 
Nämnden har inte klarat sin budget senaste året. För budget 2021 
har nämnden fått sina ramar men fattar beslut om budgeten idag. 
Presentationen biläggs protokollet, bilaga 1. 

§ 20 Inkomna frågor 
Inga inkomna frågor. 

§ 21 Remiss om energi- och klimatstrategi 
Rådets ledamöter uppmanas att lämna synpunkter på Borås Stads 
klimatarbete i samband med att energi- och klimatstrategin 
revideras. Remissen har tidigare skickats per e-post. Sista dagen att 
besvara remissen eller inkomma med synpunkter är 2020-08-31. 

§ 22 Information om Design for all 
Design for all är en internationell organisation som belyser 
universell utformning. Hera Nowak, funktionshinderkonsulent och 
Lena Mellblad, tillgänglighetskonsulent informerar att de 
uppmuntrats att ansöka till International Design Award 2020 vilket 
kan vara ett bra sätt att uppmärksamma andra på det strategiska 
arbetssättet och tillgänglighetsarbetet som fungerar i Borås. Centrala 
funktionshinderrådet är eniga om att skicka in ansökan.  
 
§ 23 Samarbete med Serbien  
Hera Nowak och Lena Mellblad informerar om beviljad finansiering 
från SIDA för att starta upp ett samarbete med Serbien gällande 
tillgänglighet. Representanter från Lokalförsörjningsnämnden och 
Sociala- omsorgsnämnden deltar tillsammans med tjänstepersoner.  
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§ 24 Filmer om tillgänglighet av unga kommunutvecklare 
Tillsammans med Borås stads ungdomsstrateg har Hera Nowak och 
Lena Mellblad varit handledare till feriearbetare under tre veckors 
tid. Feriearbetarna har skapat tre filmer om tillgänglighet.  
Filmerna går att se på boras.se, klicka på denna länk. 
 
§ 25 Avslut av uppdrag 
Jörgen Eriksson har meddelat sin avsägelse. Tage Carlsson, 
Funktionsrätt Borås, tar med sig frågan om nominering av ersättare 
som sedan tas med till rådets nästa sammanträde.   
 
§ 26 Nästa möte 
Nästa möte 3 december kl. 14:00. 
 
§ 27 Övriga frågor 

Barbro Hallabro Vaara, Afasiföreningen, framför problem att 
anmäla sin ankomst via skärmen som finns i stadshusets reception. 
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet, tar med sig frågan och 
återkommer med instruktioner så snart en lösning finns. 
 
Tage Carlsson har fått svar på rådets skrivelse till Tekniska 
förvaltningen angående parkeringsfrågor, svaret tas upp på nästa 
sammanträde. Tage ser till att svaret kommer alla i rådet tillhanda.  

Eventuellt bjuds någon från Tekniska förvaltningen in till nästa 
möte. 
 
Bilagor  
1. Presentation, Budget 2021, Funktionhinderrådet 

  
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Rose-Marie Liljenby Andersson, 
ordförande 

Monika Golcher, 
justeringsperson 

 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/tillganglighetsarbete/filmeromtillganglighetsarbete.4.2e4f2177173eb3556d47a554.html
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